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 ُمَقد ُِّمُة اْلُجْزءِّ الثاني:
َتُكوُن َأَساًسا  وَُّل ِمَن اْلِكَتاِب يَ ْهِدُف إلى بَِناِء ثَ ْرَوٍة لَُغوِيٍَّة في ُعُقوِل الطُّالبِ َلَقْد كاَن اْلُجْزُء الَ 

ِلَهِذِه اْلَقَواِعِد، وُمثَ بِ ت   ي ِإنَّما هو ُمَتمِ م  اللغة، ورفع هذا البناء، وهذا اْلُجْزُء الثان بَِناءِ ِلَوْضِع 
 ُنُه ِمَن الت ََّواُصِل بها.ِن الطَّاِلِب ِلُمْستَ َوى يُْمك ِ لِِتْلَك اُلُسِس، َمَع االْرتَِفاِع بِِبَناِء اللَُّغِة في ِذهْ 

لَُغَويًَّة َكِبيَرًة، واْسَتطَاَع َأْن يَ ْبِنَي ُجَمالً  َلَقْد اِْكَتَسَب الطَّاِلُب ِمْن ِدرَاَسِتِه اْلُجْزِء اَلوَِّل ثَ ْرَوةً 
 َقِصيَرًة، وِحَوارَاٍت َيِسيَرًة، وفي هذا اْلُجْزِء الثاني ِمَن اْلِكَتاِب َسنَ ْعَتِمُد ِاْعِتَماًدا َعَلى تِْلَك الث َّْرَوةِ 

بُها، ونُ َوظِ ُفهَ  يها، ونُ ْثرِيها، ونَ ْرَفُع ِبَها اْلِبَناَء اللَُّغِويَّ اللََّغوِيَِّة الَّتي اِْكَتَسبَ َها الطَّاِلُب، نُ َهذِ  ا، ونُ َنمِ 
 في ُعُقوِل الطُّالِب.

َيِة اْلُمَعلِ ِم نَ ْلِفَت َنَظَر ونَ َودُّ َأْن  َد َعَلى َأَهمِ  َمِة اْلُجْزِء اَلوَِّل فَ ُيطَالُِعَها َمرًَّة نُ ؤَكِ  َأْن يَ ُعوَد إلى ُمَقدِ 
َهَج الت ََّناُوِل وطُُرِق التَّْدرِيِس ِلُمَقرَِّر اْلُجْزِء اَلوَِّل َلْن َتْخَتِلَف َكِثيراً في تَ َناُوِل ُأْخَرى، وْليَ ْعَلْم أَ  نَّ َمن ْ

ُمَقرَِّر اْلُجْزِء الثاني، َبْل ِإن ََّنا َسنَ ْعَتِمُد َعَلْيها َمَع التَّْطوِيِر والتَّْحوِيِر ِبَما يُ َناِسُب الطَّاِلَب، 
 َع اتِ َساِع اْلُمَقرَِّر، وِاْخِتالِف َمَناِهِج اْلَمَواِد اْلُمَقرَّرَِة.ويَ تَ َناَسُب مَ 

َها ما يلي:  وهذا اْلِكَتاُب يَ ْهِدُف إلى َتْحِقيِق ِعدَِّة أَْهَداِف َأَساَسيِ ٍة ِمن ْ
 ِب اَلوَِّل.ِإْحَياُء وتَ ْفِعيُل الث َّْرَوِة اللَُّغوِيَِّة الَّتي اِْكَتَسبَ َها الطَّاِلُب ِمَن اْلِكَتا -
َها في ُعُقوِل الطُّالِب،  - تَ ْرِسيُخ الث َّْرَوِة اللَُّغوِيَِّة الَّتي اِْكَتَسبَ َها الطَّاِلُب وَما َيِجدُّ َعَلي ْ

 َمَع ُمُروِر الزََّمِن. ، أو فُ ْقَدانُها وِنْسَيانُهاِمَن الذَّاِكَرةِ  هاِذَهابُ وتَ ْثِبيِتَها ِبَحْيُث َيْصُعُب 
 َغِة عَلى أَْلِسَنِة الطَّاِلِب وَتْصوِيبُ َها َتْصوِيًبا َسَماَعيًّا ِمْن َغْيِر تَ ْقِعيِد النَّْحِو.تَ ْهِذيُب اللُّ  -
 ِإْكَساُب الطَّاِلِب ثَ ْرَوٍة َجِديَدٍة ِمَن اللَُّغِة َهَي َأْكبَ ُر وأَْوَسُع وَأْكثَ ُر تَ نَ وًُّعا. -
 تَّْدرِيُب عَلى بَِناِء اْلُجَمِل واْلَفَقرَاِت.تَ ْنوِيُع اْلِحَوارَاِت، وتَ ْلوِيُن اَلَسالِيِب، وال -
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بِِه  ْحِو اْلُمَقرَّرَِة َما َيَضيقُ إنَّ الطَّاِلَب في اْلَمَداِرِس الثَّاَنوِيَِّة اإلْسالِميَِّة َلَدْيِه ِمْن ُكُتِب النَّ  -
ا ِمْن َغْيِر اإلَشارََة إلى َصْدرُُه، وهذا اْلِكَتاُب يَ ُقوُم بِتَ ْوِظيِف النَّْحِو ِحَوارِيًّا، وتَ ْعِبيرِيًّ 

اْلَقَواِعِد إال ِبَحْسِب اْلَحاَجِة اْلَماسَِّة، فَ ُيَماِرُس الطَّاِلُب النَّْحَو ُمَماَرَسًة َكالِميِ ًة َمْسُموَعًة 
ْدرِيِب والت َّْقِليِد وَمْقُروَءًة وَمْكُتوبًَة، فَ يَ ْبِني اْلُجْمَلَة بَِناًء لَُغوِيًَّة َسِليًما ِمْن ِخالِل السََّماِع والتَّ 

اِتي.  َتاِج الذَّ  واالْسِتن ْ
إنَّ الطَّاِلَب يُ َعاِني ُمَعانَاًة َشِديَدًة ِمَن اْلُكُتِب اْلَعَربِيَِّة اْلُمَقرَّرَِة َعَلْيِه، وهذا اْلِكَتاُب َدَواء   -

بِتَ ْقرِيِب اللَُّغِة إلى ِذْهِنِه يُ َعاِلُج وُيَخفِ ُف ِمْن َكآبَِة َهِذِه اْلُكُتِب في نَ ْفِس الطَّاِلِب، وَذِلَك 
َها.  وقَ ْلِبِه، فَ َيْأَلُف تِْلَك اْلُكُتِب وَيِميُل إِلَي ْ

، تحمل َأْهَدافًا لَُغوِيًَّة ُمَقرَّرََة في اْلِكَتاِب ُكلََّها َهاِدَفة  ِإنَّ اْلِحَواراِت واْلَمْوُضوَعاِت الْ  -
اْلُمَعلِ ِم أْن يَ ُبثَّ في ُعُقوِل الطُّالِب تِْلَك اْلَمَعاِنَي وَأْخالِقيًَّة وِعْلِميًَّة وثَ َقاِفيًَّة، وعَلى 

َقافَِة اْلَجِليَلَة، ويَ ْغِرَس في قُ ُلوِبِهْم تِْلَك اْلِقَيَم النَِّبيَلَة، ويُ َنمِ ي ِفيِهْم ُحبَّ اْلَمْعرَِفِة واْلِعْلِم والث َّ 
 َحْيُث ِإنَّ َذِلَك بَ ْعُض أَْهَداِف اْلِكَتاِب.

في اْلِكَتاِب َثَمانَ يَُّة ُدُروس  َنَحوِيَّة ، َهِذِه الدَُّروُس ِهَي ُدُروس  لَِتْصِحيِح بَِناِء اْلُجْمَلِة يُوَجُد  -
عَلى أَْلِسَنِة الطُّالِب، ولَْيَس لَِتْدرِيِس الطَّاِلِب اْلَقَواِعِد النََّحوِيَِّة، وَقْد ِصيَغْت َهِذِه 

 ولَْيَس لِتَ ْقِعيِد النَّْحِو.الدُُّروُس لَِتْحِقيِق هذا اْلَهَدِف 
 الدكتور : محمد رجائي أحمد الجبالي

 dr.mohamedelgebaly@gmail.comاميل: 
  

mailto:dr.mohamedelgebaly@gmail.com
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يطِّ ل ة  ي  يدِّ هِّ مْ تَ  ات  يب  رِّ دْ تَ   الذ اكَِّرة تَ ْنشِّ
 :1ي  وِّ فَ شَ  ار  وَ حِّ : لُ و  الَ  يبُ رِّ دْ الت  

 عبد الرحمن       ذالستا
.                                              َما َهَذا؟    َهَذا ِكَتاب 

 ُأْسَتاُذ.يَاِكَتاِبي                                        ِكَتاُب َمْن َهَذا؟
 .ُكْرِسي ِ َلى الْ اْلَحِقيَبُة عَ                                       أَْيَن اْلَحِقيَبُة؟       
 نَ َعْم َمِعي قَ َلم  َأْحَمُر.                              يُوَجُد َمَعَك قَ َلم  َأْحَمُر؟أَ 

 تَ َفضَّْل.                                                    .َهاتِه
 تَ َفضَّْل.   .                                    لو َسَمْحَت أُرِيُد ِمْمَحاةً       

 َعْفًوا.                                                ُشْكًرا َلَك.
 

 خديجة                                                  الستاذ
َراةُ  َراُة ِفي اْلَمْقَلَمِة.                                 ؟ َخِديَجةُ يا أَْيَن اْلِمب ْ  اْلِمب ْ
َراَة. يَهاتِ   .تَ َفضَّلْ                                            اْلِمب ْ
 .َعْفًوا                                                     ُشْكًرا.

 نعم ِمْسَطَرِتي.                                         ؟أهذه ِمْسَطَرُتكِ 
 ُشْكًرا َلَك.                                           اْلِمْسَطَرَة.  يُخذِ 
بَّاَسَة.       َهَذا ِمَقصٌّ، واليَوَجُد َمِعي َدبَّاَسة .                     أُرِيُد اْلِمَقصَّ والدَّ

 َعْفًوا.                                             ُشْكًرا َجزِيال.            
 

                                                 
 تعليمية وات الطالب ومكونات الفصل كوسائلعلى المعلم أن يحاور كل الطالب بحوارات قصيرة مشابهة، ويستعمل أدو  هذه الحوارات أمثلة 1
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 رمَ عُ                                          الستاذ 
 .تَ َفضَّلْ                                أَنَا أُرِيُد الصَّْمَغ.: رُ مَ عُ يا      
 .ةيبَ قِ حَ في الْ                             ة؟يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتِ بَ اجِ وَ الْ  رُ ت َ ف ْ دَ  نَ يْ أَ      
 .هي َجِديَدة مْ عَ ن َ                                      ؟َأَحِقيبَ ُتَك َجِديَدة           

 .مِ ل ِ عَ مُ الْ  بِ تَ كْ ى مَ لَ عَ                                ؟السَّبُّورَة أَْيَن َمسَّاَحةُ          
 .راضِ حَ                                        .ةورُ بُّ السَّ  حْ سَ امْ         

 
 

 َعائَِّشة                                         الستاذ 
 َعاِئَشُة: أََمَعِك أَْقالُم تَ ْلوِيٍن؟                                 نَ َعْم َمِعي.    
 .المٍ قْ أَ  ةُ رَ َكْم قَ َلًما َمَعِك؟                                         َعشَ       
 .داحِ ت وَ جِ نْ رِ ، بِ يص  خِ رَ  مُ لَ قَ هذا الْ         ؟                      مُ لَ قَ ا الْ ذَ هَ  مْ كَ بِ      
                          .مْ عَ ؟                                           ن َ ة  اسَ بَّ دَ  كِ عَ مَ  دُ وجَ يُ أَ     
 .لْ ضَّ فَ ت َ                              .ةً دَ احِ وَ  ةً يقَ قِ ا دَ هَ يدُ رِ أُ  تِ حْ مَ سَ  وْ لَ    

 .اوً فْ عَ                                             .يالً زِ ا جَ رً كْ شُ          
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 :2شفوي حوارالتدريب الثاني: 
 نور الدين    الستاذ                                        

 نمَ حْ الرَّ  دِ بْ بن عَ  ينِ الد ِ  ورُ ي نُ مِ اسْ                        ؟      كَ مُ ما اسْ         
 ابً حَ رْ ومَ  كَ بِ  الً هْ وسَ  الً هْ أَ  .                              الً هْ أَْهالً وسَ     
 ب  الِ أنا طَ  مْ عَ ن َ                                      ؟ب  الِ طَ  تَ نْ أَ  لْ هَ         
 ةيَّ وِ انَ الثَّ  يمِ عِ النَّ  ارِ دَ  ةِ سَ رَ دْ في مَ  سُ رُ دْ أَ                             ؟ سُ رُ دْ تَ  نَ يْ أَ           
 يقفِ وْ ي ت َ انِ الثَّ  لِ صْ فَ أنا في الْ                               ؟ أنتَ  لٍ صْ فَ  ي ِ في أَ        
 عبد اللهبن  ودُ مُ حْ و مَ هُ                                ؟ لِ صْ فَ الْ  يسُ ئِ رَ  نْ مَ       
 انمَ ثْ عُ  تُ نْ بِ  ةُ مَ اطِ فَ  ةُ اذَ تَ سْ الُ  يَ هِ                            ؟ لِ صْ فَ الْ  مُ ل ِ عَ مُ  نْ مَ         

 
 ىوَ جْ اذ                                            نَ تَ سْ الُ 
 نيْ سَ حُ  تُ نْ ى بِ وَ جْ نَ                                          ؟ كِ مُ ما اسْ             
 ؟ة  بَ الِ ال ، أنا طَ                                       ؟ ة  مَ ل ِ عَ مُ  تِ نْ أَ  لْ هَ          
 ةً نْ سَ  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ رْ ي أَ رِ مْ عُ                                       ؟ كِ رُ مْ عُ  مْ كَ            

 اتبَ الِ الطَّ  تِ يْ في ب َ  نُ كُ سْ أَ  مْ عَ ن َ                   ات؟ بَ الِ الطَّ  تِ يْ في ب َ  ينَ نِ كُ سْ تَ  لْ هَ     
 أَْذَهُب إلى اْلَمْدَرَسِة َمْشًيا                       ْذَهِبيَن إلى اْلَمْدَرَسِة؟  َكْيَف تَ        

 َما َعَمُل أَبِيِك؟                                         أَِبي َعاِمل .           
 .رَبَُّة بَ ْيتٍ  ِهيَ     وَما َعَمُل أُمِ ِك؟                                              
 َخْمس  وأَْربَ ُعوَن َسَنةً                       َكْم ُعْمُر أَبِيِك؟                       

 
                                                 

 الحوارات أمثلة ونماذج يجب على المعلم أن يحاور كل الطالب بحوارات قصيرة مشابهة. هذه  2



6 

 

 لُْقَماناُلْسَتاذ                                           
 يح  حِ ، صَ مْ عَ ن َ                                   ؟ يح  حِ ، صَ انُ مَ قْ لُ  كَ مُ اسْ        

 كَ بِ  الً هْ وسَ  الً هْ أَ                                            الً هْ وسَ  الً هْ أَ           
 لله دُ مْ حَ ، والْ رٍ يْ خَ ي بِ تِ رَ سْ أُ                               ؟ كَ تِ رَ سْ أُ  الُ حَ  فَ يْ كَ         
 يتِ يْ في ب َ  نُ سكُ ، أنا أَ ال              ؟               البِ الطُّ  تِ يْ في ب َ  نُ كُ سْ تَ أَ       
 بِالسَّيَّارَة                                 ؟ ةِ سَ رَ دْ مَ إلى الْ  بُ هَ ذْ تَ  فَ يْ كَ      

 .يم ِ أُ  عَ مَ                                              ؟ نْ مَ  عَ مَ               
 .  يب  بِ ي طَ بِ أَ                                         ؟ يكَ بِ أَ َمُل ا عَ مَ            
 .ة  سَ ر ِ دَ ي مُ م ِ أُ                                        ؟ كَ م ِ أُ  لُ مَ ا عَ ومَ           
 يٌّ يزِ الِ ؟                                    ال ، أنا مَ يٌّ يسِ ونِ دُ نْ إِ  أنتَ  لْ هَ          
 اهوَ أَ  ةِ يَ رْ ن، ق َ ارَ انج، مَ هَ ب َ  ةِ اليَ يا؟                       في وِ يزِ الِ في مَ  نُ كُ سْ تَ  نَ يْ أَ         

 
 ىدَ هُ الْ  ورُ نُ    اُلْسَتاذ                                          

 يرٍ خَ أنا بِ  لله مدُ حَ ، الْ كَ بِ  الً هْ وسَ  الً هْ أَ      ؟            كِ الُ حَ  فَ يْ ى، كَ دَ هُ الْ  ورَ  نُ اًل هْ وسَ  الً هْ أَ 
 ةيشَ الر ِ  ةُ رَ وكُ  مُ سْ والرَّ  ةُ اءَ رَ قِ ي الْ تِ ايَ وَ هِ       ى؟                         دَ هُ الْ  ورَ يا نُ  كِ تُ اي َ وَ ا هِ مَ 
 ة.يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  بُّ حِ ، أُ مْ عَ ن َ                      ة؟           يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  ينَ ب ِ حِ هل تُ    

 ةنَّ جَ الْ  لِ هْ أَ  ةُ غَ ولُ  آنِ رْ قُ الْ  ةُ غَ ها لُ نَّ لَ                                اذا؟            مَ لِ       
 ،        ة  يلَ مِ ، وجَ ان  مَ ها أَ ي، ولنَّ دِ لَ ها ب َ لنَّ ، مْ عَ ن َ                          اذا؟مَ لِ و ؟ يايزِ الِ مَ  ينَ ب ِ حِ تُ  لْ هَ 

 ة  ورَ هُ شْ مَ  ة  يَّ احِ يَ سِ  د  لَ ها ب َ ، ولنَّ ة  يَّ نِ ، وغَ ة  مَ د ِ قَ ت َ ومُ                                                
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 :3: حوار تدريبي شفوي تحريريالثالث التدريب

 ؟انُ مَ ثْ عُ يا لِ صْ فَ في الْ  سُ لِ جْ تَ  نَ يْ أَ  -1
 ................فَ لْ ............... وخَ  امَ مَ .............. وأَ  بِ انِ جَ بِ  سُ لِ جْ أَ 
 

 ؟ رٍ كْ و بَ بُ أَ  سُ لِ جْ يَ  ينَ : أَ دُ الِ خَ يا -2
 ............فَ لْ ...........وخَ  امَ مَ ........... و ........... وأَ  نَ يْ ب َ  سُ لِ جْ يَ  وَ هُ 
 

 ؟نُ اتِ فَ يا ينَ سِ لِ جْ تَ  نَ يْ أَ  -3
 ...............فَ لْ ............. وخَ  امَ مَ ............ وأَ  بِ انِ جَ بِ  سُ لِ جْ أنا أَ 

 

 ؟ةُ ضَ وْ رَ  سُ لِ جْ تَ  نَ يْ : أَ ةُ عزَّ يا -4
 ى.لَ ي ْ ........ لَ ى، ودَ هُ الْ  ورِ نُ  ى، وأََمامَ وَ جْ ونَ  ةَ يرَ مِ ......... سَ  سُ لِ جْ تَ  ةُ ضَ وْ رَ 

 

 ِاْختَ ْر:  ؟يُّ لِ ياعَ  انَ رَ مْ عِ  اذِ تَ السْ  ةُ ارَ يَّ سَ  نَ يْ أَ  -5

 .اْلِمْرآبِ [  نَ يْ ب َ  – إلى – في – َعَلى]  هُ تُ ارَ يَّ سَ 
 

 ؟ارُ مَّ عَ يا السَّبُّورةُ  نَ يْ أَ  -6
 ؟الطالب[  قَ وْ ف َ  – َخْلفَ  – امَ مَ أَ  – بِ انِ جَ ] بِ  يَ هِ أَ 

                                                 
 على المعلم أن يحاور كل الطالب بحوارات قصيرة مشابهة. هذه الحوارات أمثلة و  3
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 ؟يُّ لِ عَ يا اذُ تَ سْ الُ  نَ يْ أَ  -7

 ؟لِ صْ فَ [ الْ قَ وْ ف َ  –ى إلَ  –ى لَ عَ  –] في  وَ هُ أَ 
 

 ؟ اذُ تَ سْ الُ  نَ يْ : أَ ةُ مَ اطِ يافَ  -8

 ؟ةِ ورَ بُّ [ السَّ  امَ مَ أَ  -تَ حْ تَ  – فَ لْ خَ  – قَ وْ ] ف َ  وَ هُ أَ 
 

 ؟رُ اجَ هَ يا ابُ تَ كِ الْ  نَ يْ أَ  -9
 بِ تَ كْ مَ الْ  [نَ يْ ب َ  –ى لَ عَ  – بِ انِ جَ بِ  – حتَ ]تَ  ابُ تَ كِ الْ 

 
 ؟ةً بَ الِ طَ  مْ ؟ وكَ  لِ صْ فَ ا في الْ بً الِ طَ  مْ : كَ ةُ ارَ سَ يا -11

 .ةً بَ الِ طَ  ةَ رَ شْ عَ  تَّ ا، وسِ بً الِ طَ  رَ شْ عَ  ةَ عَ ب َ رْ أَ  لِ صْ فَ في الْ 
 

 ؟ينِ الد ِ  رَ ي ْ خَ يا نُ كُ سْ تَ  نَ يْ أَ  -11
 .اقِ زَّ الرَّ  دِ بْ ون عَ تُ  عَ اِر وه، شَ لُ رْ مُ تِ  ةِ ينَ دِ في مَ  نُ كُ سْ أَ 

 
 و؟رُ مْ عَ يا ةِ ينَ دِ مَ في الْ  مْ أَ  ةِ يَ رْ قَ في الْ  نُ كُ سْ تَ أَ  -12

 اذ.تَ سْ أُ يا ةِ يَ رْ قَ في الْ  نُ كُ سْ أَ 
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 اذا؟مَ لِ و ؟ ةَ ينَ دِ مَ الْ  مْ أَ  رَ ث َ كْ أَ  ةَ يَ رْ قَ الْ  بُّ حِ تُ أَ عمر يا -13

   لُ هْ ، وأَ ة  ئَ ادِ ، وهَ ة  يفَ ظِ ، ونَ ةِ ينَ دِ مَ الْ  نَ مِ  لُ مَ جْ أَ  ةَ يَ رْ قَ لْ ا ؛ لنَّ ةِ ينَ دِ مَ الْ  نَ مِ  رَ ث َ كْ أَ  ةَ يَ رْ قَ الْ  بُّ حِ أُ   
 .ونَ بُ ي ِ طَ  ام  رَ كِ   ةِ يَ رْ قَ الْ 

 
 ؟ةِ ينَ دِ مَ الْ  نَ مِ  رَ ث َ كْ أَ  ةَ يَ رْ قَ الْ  بُّ حِ تُ  لْ : هَ ينِ الد ِ  رَ ي ْ خَ يا وأنتَ  -14

 ود  جُ وْ مَ  ءٍ يْ شَ  لُّ ، وكُ ة  يرَ بِ كَ   ةَ ينَ دِ مَ الْ  لنَّ ، ةِ يَ رْ قَ الْ  نَ مِ  رَ ث َ كْ أَ  ةَ ينَ دِ مَ الْ  بُّ حِ اذ، أنا أُ تَ سْ أُ ال يا
 في 

 .ةِ ينَ دِ مَ الْ 
 

 ؟يح  حِ ، صَ اتِ بَ الِ الطَّ  تِ يْ في ب َ  ينَ نِ كُ سْ تَ  أنتِ  بُ نَ ي ْ زَ يا -15
 اذ.تَ سْ يا أُ  يح  حِ صَ  ،مْ عَ ن َ 
 
 ؟ةِ يَ رْ قَ إلى الْ  ينَ عِ جِ رْ ى ت َ تَ مَ  -16
 .ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  دَ عْ ب َ  ةِ عَ مْ جُ الْ  مَ وْ ي َ  ةِ يَ رْ قَ ى الْ إلَ  عُ جِ رْ أَ 

 
 كيف ترجعين إلى القرية؟ -17

 .أرجع بالحافلة ، مع صديقتي
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 الدرس الول:

 َأْخطَاء  َشائَِّعة  
 :اليوبين الطالب الم مَِّن اَلْخطَاءِّ الش ائَِّعةِّ 

 اْلَحرََكاتِّ ُحُروفًا[:ة ابَ تَ كِّ ]  -1
 ا[ين نونوِّ نْ الت   و ة ألفا ، حَ تْ ة واوا ، والفَ مْ ة ياًء ، والض  رَ سْ الكَ ]كَِّتابَة : 

  مْ عليكُ  السالمُ      السالمو عليكوم  -
 نور   العلمُ        ن العلمو نورُ  -
  كَ حالُ  فَ يْ كَ           كيفا حالوكا  -
 العالمين  رب ِ  للهِ  الحمدُ     الحمدو للهي ربي العالمين  -
  جميل   بيتكَ        ن بيتكا جميلُ  -
  را أحمَ مً قل هاتِ    ار ن أحمَ هاتي قلمَ  -
 ا يذً ذِ ا لَ كً مَ سَ  أكلتُ           ن ن لذيذَ سمكَ  وأكلت -

 
 :بَِّألْ  تَ ْنوِّيُن اْلُمَعر فِّ  -2
 [ / فصل  / مدرسة  / طالب   بيت  ]مثل:    ُمنَ وَّن   النَِّكَرةَ  مَ االسْ  أنَّ  لُ صْ الَ 

 :الت َّْنوِين َحْذفُ  بُ جِ يَ  : (ال ) إذا َدَخَلْت َعَلْيه
 [ طالب  المدرسة  / الل  / فصال/  بيت  ]ال  

  لُ صْ فَ الْ      ل  صْ فَ      تُ يْ ب َ الْ             ت  يْ ب َ 
 بُ الالط       ب  الِّ طَ       ةُ سَ رَ دْ مَ الْ       ة  سَ رَ دْ مَ 
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َضاَفةِّ  اْلُمَعر فِّ تنوين  -3  :بِّاإلِّ

 :الت َّْنوِين َيِجُب َحْذفُ إذا ُأِضيَفْت النَِّكَرُة 
  [الجيرانِ  بيتُ ] ،  يرانِ الج بيت  هذا     بيت  هذا  -
  [.ُمتَ َفوِ قين َفْصلِّ في ]                      ُمتَ َفوِ قين فصل   في سُ لِ جْ نا أَ أ -

  [.اْلُمتَ َفوِ قين َفْصلِّ في ]                    اْلُمتَ َفوِ قين  َفْصل  أجلس في أنا 
 
 

 ة:ال تجتمع ]ال[ وياء المتكلم ]ياء الملكية[ في كلمة واحد -4
    كبير(  البيتُ ، أو ) ( ير  بِ كَ   بيتي)     . ير  بِ كَ   البيتي -
ة( يَ رْ قَ في الْ  اُلْسَرةُ ، أو ) ة( يَ رْ قَ في الْ  ُأْسَرتي)            ة يَ رْ قَ في الْ  اُلْسَرتي -

 
 ( يد  دِ جَ  الكَِّتابُ ، أو ) ( َجِديد   كَِّتابي)            َجِديد   اْلكَِّتابي -
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 الثاني:س الدر 
 4تَ َعاُرف

 .ُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة الله: السَّال   ُمَحم د
 : وَعَلْيُكْم السَّالُم وَرْحَمُة اللِه وبَ رََكاتُه .  أَبُو َبْكر
 : َما اْسُمَك ؟  ُمَحم د

 : أَبُو َبْكر. أَبُو َبْكر
 ؟: َكْيَف َحاُلكَ   ُمَحم د

 ؟َخْيٍر، وأَْنتَ ا بِ : اْلَحْمُد للِه أَنَ  أَبُو َبْكر
 : أَنَا ِبَخْيٍر واْلَحْمُد لله.   ُمَحم د

 ؟هنا طالب   هل أنتَ :  أَبُو َبْكر
 ؟ما عملك نعم، وأنتَ :   ُمَحم د

 .أَْيًضا طالب  : أَنَا  أَبُو َبْكر
 ؟: أَْيَن َتْسُكنُ   ُمَحم د

 ؟ْيَن َتْسُكنُ ُدونج، وأَْنَت أَ  : أَنَا َأْسُكُن ِفي قَ ْريَِة أُوُلو أَبُو َبْكر
 : ِفي َمِديَنِة تمرلوه.  ُمَحم د

 ؟ : إَِلى أَْيَن َتْذَهُب اآلنَ  أَبُو َبْكر
 : أنا َسَأْذَهُب إَِلى اْلَمْطَعِم ، َهيَّا َمِعي.   ُمَحم د

 : ُشْكرًا ، أَنَا َسَأْذَهُب إَِلى اإِلَداَرِة. أَبُو َبْكر
 .َلْيُكمْ للِ َقاِء، السَّالُم عَ : إلى ا  ُمَحم د

 .سَّالَمة، وَعَلْيُكْم السَّالمُ : َمَع ال أَبُو َبْكر
 

                                                 
رس، يقوم بتمثيل الحوار مع أحد الطالب، ثم الهدف الول لهذا الحوار أن يمارس الطالب حوارا تعارفيا ممارسة فعلية فيما بينهم، فبعد قراءة المعلم الد 4

 فيما بينهما، ثم طالبان آخران، ثم غيرهما ما استطاع المعلم. يتعارفانيقوم طالبان بتمثيل الحوار، ثم طالبان آخران، ثم يقوم طالبان 
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 الدرس الثالث:
 5َأَدَواُت االْستِّْفَهام

َلةِ َصال َكمْ :  الستاذ   الله؟ دَ بْ عَ يا ًة في اْليَ ْوِم واللَّي ْ
 : َخْمُس َصَلَواٍت. عبد الله 
 ُصَهْيُب ؟رَْكَعًة يا َكمْ : َصالُة الصُّْبِح  الستاذ 
 رَْكَعَتاِن ياأستاُذ. حِ بْ الصُّ  الةُ : صَ  ب صهي

 الصَّالُة الَِّتي ِفيها َثالُث رََكَعات؟ ما:  الستاذ 
 : َصالُة المْغِرب. زيد     
 أَبَا ُعبَ ْيَدَة؟َدأُ َوْقُت َصالِة المْغِرِب يايَ بْ  َمَتى:    الستاذ

 وِب الشَّْمِس.: يَ ْبَدأُ َوْقُت َصالة اْلَمْغِرِب بَ ْعَد ُغرُ  أبو عبيدة 
 ُتَصلِ ي ياُحَذيْ َفُة؟ أَْينَ :  الستاذ 
 : ُأَصلِ ي في اْلَمْسِجِد. ُحَذيْ َفة  
 َخاِلُد؟لِ ي َجَماَعًة أَْم فَ ْرًدا ياُتصَ أَ :  الستاذ 
 : ُأَصلِ ي َجَماَعًة والحمد لله. خالد    
 ؟َحْمَزةُ صُّْبَح اْليَ ْوَم َجَماَعًة ياَصَلْيَت ال هل:  الستاذ 
 : نَ َعْم َصَلْيُت الصُّْبَح َجَماَعًة والحمد لله. حمزة     
 َتْحِرُص على صالة الجماعة؟ لَِّماذا:   الستاذ
 : لنَّ صالَة الجماعة تَ ْعِدُل َصالَة اْلَفْرِد ِبَسْبٍع وِعْشرِيَن َدَرَجًة.  حمزة
 ُمَعاُذ؟ِإَماُم اْلَمْسِجِد يا َمنْ :  الستاذ 
 اْلَمْسِجِد هو الشيخ سعد. : ِإَمامُ  معاذ    
 ُعْثَماُن؟ُف في الصَّفِ  في الصالة ياَتقِ  َكْيفَ :  الستاذ 
 : أَِقُف في الصَّفِ  ُمَساِويًا. عثمان   

                                                 
 على المعلم أن يحرص على ممارسة الطالب الحوار وتمثيل الطالب له مرات كثيرة ما استطاعوا. 5
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 َأَدَواتِّ االْستِّْفَهامِّ أوال : َتذَك ْر 
ثَالُ   فَائَِّدتُ َها َأَداُة االْستِّْفَهامِّ  اْلمِّ

 ِتْفَساِر َعْن َشْيٍء َمْجُهوٍل ِلالسْ  َهلْ  َحِفْظَت السُّوَرَة؟ َهلْ 
 ِلالْسِتْفَساِر َعْن َشْيٍء َمْجُهولٍ  أَ  َصلَّْيَت اْلَعْصَر؟أَ 

 .َعاِقلاللِلسَُّؤاِل َعْن  َمنْ  ُمِديُر اْلَمْدَرَسِة؟ َمنْ 
  َعَمُل أَبِيَك ؟ َما

 ؟لُ عَ فْ ت َ  ماذا
 ؟ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  بُّ حِ تُ  ماذالِّ 

 َما
 ماذا

 ماذالِّ 

  َعاِقٍل.اللسَُّؤاِل َعْن َغْيِر ل
 للسؤال عن الفعل. )غالبا(

 للسؤال عن السبب
 للسَُّؤاِل َعِن الزََّماِن. َمَتى َتْذَهُب إَِلى ُكَوانْ َتَن؟ َمَتى
 لِلسَُّؤاِل َعِن اْلَمَكاِن. أَْينَ  َأْحَمُد؟ أَْينَ 

 للسَُّؤاِل َعِن اْلَحاِل. َكْيفَ  َحاُل ُأْسَرِتَك؟ َكْيفَ 
 للسَُّؤاِل َعِن اْلَعَدِد. َكمْ  طَالًِبا ِفي اْلَفْصِل؟ َكمْ 

 

َبة  فِّيَما يَلِّي:ا: ثانيا  ْمأل اْلَفَراَغ بَِّأَداةِّ اِّْستِّْفَهام  ُمَناسِّ
 ... َذَهب أَِبي؟.....إَِلى ... -1
 ؟هو َمِلُك ماليزيا..... ...... -2
   ...... رِْنِجٍت َهَذا اْلَقِميُص؟.....بِ   -3
    ... تَ ْرِجُع إَِلى اْلَقْريَِة؟.......... -4
 أَبِيَك اآلَن؟  ...... ِصحَّة....... -5
؟....... -6    ...... أَْنَت طَِبيب 
 ...... َلَك َأْصَدقَاء ؟....... -7
   ...... َسَبُب ُحْزِنَك؟....... -8
 ......ِهَي أُمُّ اْلُمْؤِمِنيَن اُلوَلى؟....... -9
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 ا: اْسَأْل:لثثا
 ْن ُعْمرِِه.ِاْسَأْل َصِديَقك عَ   .1
 .اْلَحاِفالت َمَحطَّةِ ِاْسَأْل َعْن َمَكاِن   .2
 ِاْسَأْل َعْن َحاِل ُمَحمٍَّد.  .3
 ِاْسَأْل أُمََّك َعْن طََعاِم اْلَغَداِء اْليَ ْوَم.  .4
 ِاْسَأْل اُلْسَتاَذ َعْن َمْعَنى َكِلَمِة اْلُمَناِفِق.  .5
 ِاْسَأْل َعْن َصاِحِب َهَذا اْلَقَلِم.  .6
 .كيقِ دِ صَ  كاحِ نِ  سِ لِ جْ موعد مَ  ِاْسَأْل َعنْ   .7

 

 : َضْع كل أداة اْستِّْفَهامِّ مما يلي فِّي ثالث ُجَمل  مِّْن عِّْنَدَك:رابعا
  

 [َمْن   َما   َمَتى   أَْيَن   َكْيَف   َكْم َأ   َهْل   ] 
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  :لرابعا الدرس
 تَ ْعبِّيَرات  َكثِّيَرُة االْستِّْعَمال

 .تَ َعاَل َمعِّي: يا ُعَمر  عبد الرحمن
 إَِّلى أَْيَن؟:   عمر 

 : إلى اْلَمِديَنة. عبد الرحمن
 .اآلنَ  أنا َمْشُغول  ،  اِّنْ َتظِّْر قَلِّيال:   عمر

تَ َمَتى ،  ال بَْأسَ :  عبد الرحمن  ؟يهِّ تَ ن ْ
 .بَ ْعَد َساَعة:   عمر 

 ؟ لَِّماذا. َمْشُغول   َدائًِّما: أنَت  عبد الرحمن 
 اِغي ِبَعَمٍل ُمِفيد.: أنا َأْسَتِفيُد ِمْن َوْقِت فَ رَ   عمر 

 [ اآلَن؟  تَ ْفَعلُ ]  ماذا تَ ْعَملُ :  عبد الرحمن
 .ةً ورُ صُ  مُ سِ رْ : أنا أَ   عمر 

 .ُهَوايَة  َجيِ َدة   مُ سْ الرَّ  !ما َشاَء الله:  عبد الرحمن 
 ؟: وأنَت ما ِهَوايَ ُتكَ   عمر 

ب  :  عبد الرحمن  .صِ صَ قَ الْ  ةَ ابَ تَ كِ  أنا ُأحِّ
 ها؟تَُمارِسُ  متى:   عمر

 .راغِّ فَ الْ  تِّ قْ وَ : في  عبد الرحمن
 تَُمارُِسها؟ أَْينَ :   عمر

 .ةسَ رَ دْ مَ في الْ ا انً يَ حْ وأَ  البيتِّ في :  عبد الرحمن
 ؟رَ عْ الش ِ  بُ تُ كْ تَ : هل   عمر

 .لَْيَس َدائًِّما،  َأْحَيانًا:  عبد الرحمن
َهاِب إلى اْلَمِديَنةِ  أنا ُمْسَتعِّد  ،  : اآلنَ   عمر  .ا بَِّناَهي  ،  للذِ 

 .َهي ا:  عبد الرحمن 
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 :كَ دِّ نْ عِّ  نْ مِّ  ة  يدَ دِّ جَ  ة  لَ مْ في جُ  ط  ا خَ هَ ت َ حْ التي تَ  ةَ مَ لِّ كَ الْ  بْ تُ كْ اُ  م  ثُ ، ةً لَ امِّ كَ  ةَ لَ مْ جُ الْ  مْ جِّ رْ ت َ  :1تدريب
 ة  يدَ دِّ جَ  ة  لَ مْ جُ  ةُ مَ جَ رْ الت    ة  لَ مْ في جُ  ةُ مَ لِّ كَ الْ 

 ............................. ............................. مِ عَ طْ مَ إلى الْ  يعِ مَ  الَ عَ ت َ 
 ............................. ............................. ؟بُ هَ ذْ تَ  نَ إلى أيْ 
 ............................. ............................. ؟تَ ئْ جِ  نَ يْ أَ  نْ مِ 
 ............................. ............................. ةً اعَ سَ  ينِ رْ ظِ تَ ن ْ اِ 
 ............................. ............................. ول  غُ شْ مَ أنا  مَ وْ ي َ الْ 

 ............................. ............................. ؟رِ صْ عَ الْ  الةِ صَ  دَ عْ ب َ  لُ عَ فْ ماذا ت َ 
 ............................. ............................. ا.دًّ جِ  ر  اهِ مَ  أنتَ  اللهُ  اءَ ما شَ 
 ............................. ............................. يتِ رَ سْ أُ  بُّ حِ أنا أُ 
 ............................. ............................. ؟ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  نَ مِ  عُ جِ رْ ت َ  ىتَ مَ 
 ............................. ............................. ؟نَ اآل أنتَ  أين
 ............................. ............................. ةِ اءَ رَ قِ الْ بِ  اغِ رَ فَ الْ  تَ قْ وَ  لُ غَ شْ أنا أَ 
 ............................. ............................. ي.تِ رَ سْ أُ  عَ مَ  تِ يْ ب َ في الْ أنا 
 ............................. ............................. .ةِ سَ رَ دْ مَ في الْ ي الئِ مَ زُ  هؤالءِ 
 ............................. ............................. بُ عَ لْ ا أَ انً يَ حْ وأَ  أُ رَ ق ْ أَ  اانً يَ حْ أَ  اءً سَ مَ 
 ............................. ............................. خِ بَ طْ مَ ي في الْ م ِ أُ  دُ اعِ سَ أُ  امً ائِ دَ 
 ............................. ............................. وربُ مْ االلُ وَ إلى كُ  اآلنَ  بُ هَ ذْ أَ سَ 
 ............................. ............................. انِ حَ تِ لالمْ  دٌّ عِ تَ سْ أنا مُ 
 ............................. ............................. بِ عَ لْ مَ إلى الْ  يعِ مَ  ايَّ هَ 
في  دَ مَ حْ أَ  ورُ زُ ن َ  انَ ا بِ يَّ هَ 
 ىفَ شْ تَ سْ مُ الْ 

............................. ............................. 

 ............................. ............................. يتِ يْ ا إلى ب َ يَّ هَ  ايَّ هَ 
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 أجب عن هذه السئلة شفويا وتحريريا:: 2تدريب

 ؟ول  غُ شْ مَ  هل أنتَ  -1
 ؟أين أنت اآلنَ  -2
 ؟لِ مَ عَ أم في الْ  ، في البيتِ اآلنَ  وكَ بُ أين أَ  -3
 ؟اآلنَ  كَ مُّ أين أُ  -4
 ؟اآلنَ  لُ عَ فْ ماذا ت َ  -5
 ؟حِ بْ الصُّ  الةِ صَ  دَ عْ ب َ  لُ عَ فْ ماذا ت َ  -6
 ؟اءِ شَ عِ لْ ا الةِ صَ  دَ عْ ب َ  لُ عَ فْ ماذا ت َ  -7
 ؟ةِ سَ رَ دْ مَ إلى الْ  بُ هَ ذْ متى تَ  -8
 ؟ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  نَ مِ  عُ جِ رْ متى ت َ  -9
 ؟أُ رَ قْ ؟ ماذا ت َ ةَ اءَ رَ قِ الْ  بُّ حِ تُ أَ  -11
 ؟د  هِ تَ جْ مُ  ب  الِ طَ  أنتَ  لْ هَ  -11
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  الخامس:الدرس 

 َمْدَرَستِّي بَ ْيتِّي

 
 

اْلُمَعلِ ُم    وَن آبَ    اِئي، ، َن ُأْس    َرٍة َكِبي    رةٍ فيه    ا بَ     يْ  أن    ا ُأِح    بُّ َمْدَرَس    ِتي؛ لَن َّه     ا بَ ْيتِ    ي الثَّ    اِني، َأِع    ي ُ 
 والطُّالُب ُأْخَوتي، والطَّالَِباُت َأَخَواِتي. ،َهاِتيأُمَّ واْلُمَعلِ َماُت 

 
يِن: َكاْلِفْقِه، والت َّْفِسيِر، واْلَحِديِث، واللُّغِة الع ، ربيةِ أَتَ َعلَُّم في َمْدَرَسِتي ُعُلوًما َكِثيرًة  ِمْثَل ُعُلوِم الدِ 
َره   ا. ف   ي و  وَغْيرِه   ا، وأَْدُرُس اْلِحَس   اَب، والُعلُ   وَم، واْلُجْغَرافْ يَ   ا، والتَّ   ارِيَخ، واللُّغَ   َة اإلْنِجِليزِيَّ   ة، وَغي ْ

 َمْدَرَسِتي أَتَ َعلَُّم االْعِتَماَد على الن َّْفِس، وَأْجَتِهُد في طََلِب اْلِعْلِم.
 

ي  َدِة، َك  اْلِقَراَءِة، والرَّْس  ِم، وَُك  َرِة الر ِيَش  ِة، وُك  َرِة الطَّاِولَ  ِة، وُك  َرِة َوايَ  اِت اْلُمفِ أَُم  اِرُس فيه  ا كثي  را ِم  َن اْلهِ 
 اْلَقَدِم، وَغْيرَِها.

أن    ا َوزَُمالئِ    ي نَ تَ َع    اَوُن ف    ي َنظَافَ    ِة الُفُص    وِل واْلَح    َداِئِق واْلَقاَع    اِت َوبَ ْي    ِت الطُّ    الِب واْلَمالِع    ِب 
 واْلَمْطَعِم. 
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 ة:يَ اآلتِّ  اتِّ يرَ بِّ عْ الت    مْ جِّ رْ ت َ أوال: 
 ةُ مَ جَ رْ الت    ة  ي  بِّ رَ عَ  ة  غَ لُ 

 ............................................... لَن َّه ا بَ ْيِتي الثَّاِني
 ............................................... فيها بَ ْيَن ُأْسرٍَة َكِبيرةٍ  َأِعي ُ 

 ............................................... ِثيرًة  أَتَ َعلَُّم في َمْدَرَسِتي ُعُلوًما كَ 
 ............................................... أَْدُرُس اْلِحَسابَ 

 ............................................... أَتَ َعلَُّم االْعِتَماَد على الن َّْفسِ 
 ............................................... اْلِعْلمِ  طََلبُ 
 ............................................... اْلُمِفيَدةِ  َوايَاتاْلهِ 
 ............................................... َهاوَغْير 

 
 : أسئلة الفهم:ثانيا
 لماذا؟ ُتِحبُّ َمْدَرَسَتَك؟أ -1
 َماَذا تَ تَ َعلَُّم ِفي اْلَمْدَرَسِة؟ -2
 ؟ةِ سَ رَ دْ مَ ا في الْ هَ سُ رُ دْ تي تَ ما اللغات الَّ  -3
 ُتَك؟ي َ َواَما هِ  -4
 ؟كَ الئِ مَ زُ  عَ مَ  نُ اوَ عَ ت َ ت َ  يمَ فِ  -5
 
يَح مِّم ا بَ ْيَن اْلَقْوَسْينِّ: : اْختَ رْ لثاثا  اْلَجْمَع الص حِّ

 : ] َأِسرَّة    ُأَسر    َأْسَرى [ ُأْسَرة   -1
   أَنْ َفاس  [: ] َمَناِفُس   نُ ُفوس   نَ ْفس   -2
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 : ] ُمَدر ُِسوَن   ُمَدر َِسات    َمَداِرُس [ َمْدَرَسة    -3
َتاِن [  بَ ْيت      -4    : ] أَبْ َيات     بُ ُيوت    بَ ي ْ

 : ] َمْطَعَماِن   َأْطِعَمة    َمطَاِعُم [  َمْطَعم     -5 
 

يَح لِّْلَكلَِّماتِّ اآلتَِّيةِّ مِّ  : َعي ِّنرابعا  م ا بَ ْيَن اْلَقْوَسْينِّ :اْلُمْفَرَد الص حِّ
 : ] ُمَعلِ م    ِعْلم    َعاِلم  [ ُعُلوم      -1 
 : ] َزَمالة   زاِمل   َزِميل [ زَُمالُء    -2 
 : ] َفِصيل    ِفَصال    َفْصل  [  ُفُصول    -3 
 : ] َحَدق    َحَدَقة    َحِديَقة  [ َحَداِئُق    -4 
 ِعب    َمْلَعب  [: ] َلِعب    ال   َمالِعبُ  -5 
 ي:لِّ ا يَ يمَ فِّ  لَ صِّ ت  مُ الْ  يرَ مِّ والض   لَ صِّ فَ ن ْ مُ الْ  يرَ مِّ الض   لْ م  أَ : تَ خامسا
 ،  يد  دِ جَ  يبِّ اتَ كِّ  أنا -1

 ،  ة  يلَ مِ جَ  كَ تُ يب َ قِّ حَ  أنتَ  -2

 .يف  ظِ نَ  كِّ بُ ت َ كْ مَ  أنتِّ  -3
 كِّ               أنتِّ  كَ                أنتَ  ي               أنا

 م  ل ِ عَ مُ  كِّ و بُ أَ  م  ل ِ عَ مُ  كَ و بُ أَ  م  ل ِ عَ مُ  ي أب
 ير  بِ كَ  كِّ تُ ي ْ ب َ  ير  بِ كَ   كَ تُ ي ْ ب َ  ير  بِ كَ  ي تِّ يْ ب َ 

 يل  مِ جَ  كِّ يصُ مِّ قَ  يل  مِ جَ  كَ يصُ مِّ قَ  يل  مِ جَ  ييصِّ مِّ قَ 
 ة  يمَ دِ قَ  كِّ تُ ارُ ي  سَ  ة  يمَ دِ قَ  كَ تُ ارَ ي  سَ  ة  يمَ دِ قَ  ي تِّ ارَ ي  سَ 
 يب  بِ طَ  كِّ نُ ب ْ اِّ  يب  بِ طَ  كَ نُ ب ْ اِّ  يب  بِ طَ  ي نِّ بْ اِّ 
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 :سسادالدرس ال

 اْلقِّط  واْلَفْأر 

 
 

في بَ ْيِتَنا ِقطٌّ َكِبير  ذَِكيٌّ، وَقِويٌّ، وَسرِيع  ِجًدا، وَماِهر  ِفي َتَسلُِّق الشََّجِر، وَماِهر  ِفي َصْيِد 
َراِن وَأْكِلَها، ِلَذِلَك ال يُوَجُد ِفي بَ ْيِتَنا ِفئ ْرَاُن، لَنَّ   .ط ِ اْلقِ  نَ مِ  افُ خَ ها تَ اْلِفئ ْ

  
َتْحَت اْلُكرسي، َكُمَن و َمَشى ِبِهُدوٍء، فَ ِفي يَ ْوٍم ِمَن الَيَّاِم رََأى اْلِقطُّ فَْأرًا َكِبيًرا َدَخَل اْلبَ ْيَت، 

ى ، َحتَّى َوَصَل ِإلَ َحتَّى ال َيْشُعَر بِِه اْلَفْأُر، َلِكنَّ اْلَفْأَر َرآُه، َفَصَعَد الفأر ِبُسَرَعٍة َعَلى اْلَحاِئطِ 
 .السَّْقفِ 

  
فَ ْوَق اْلَماِئَدِة، ثُمَّ قَ َفَز فَ ْوَق الدُّوالِب، وقَ َفَز ِبُسْرَعٍة  ْم يَ ْنزِْل، َفَصَعدَ انْ َتَظَر اْلِقُط نُ ُزوَل اْلَفْأِر، فَ لَ 

َلُه َخارَِج اْلبَ ْيِت، فَ ْوَق اْلَفْأِر، وأَْمَسَكُه ِبَمَخالِِبه وَأْسَنانِِه، وَسَقَط بِِه َعَلى اَلْرِض، وقَ تَ َلُه، ثُمَّ َحمَ 
 وَأَكَله. 
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 :اتِّ مَ لِّ كَ والْ  لَ مَ جُ هذه الْ  مْ جِّ رْ : ت َ أوال 
 الترجمة لغة عربية
 .................................................. في بَ ْيِتَنا ِقطٌّ َكِبير  

 .................................................. ذَِكيٌّ، وَقِويٌّ، وَسرِيع  ِجًدا
 .................................................. ال يُوَجُد ِفي بَ ْيِتَنا ِفئ ْرَانُ 
 .................................................. ِفي يَ ْوٍم ِمَن الَيَّامِ 
 .................................................. َمَشى ِبِهُدوءٍ 
 .................................................. ال َيْشُعر

 .................................................. ْم يَ ْنزِلْ لَ 
 .................................................. أَْمَسَكُه ِبَمَخالِِبه وَأْسَنانِهِ 

 .................................................. َعَلى اَلْرضِ َسَقَط 
 ..................................................  قَ تَ َلهُ 

 .................................................. َخارَِج اْلبَ ْيتِ  ثُمَّ َحَمَلهُ 
 

 ا: أسئلة الفهم:ثاني
ُتُكْم ِفي اْلَقْريَِة أَْم ِفي اْلَمِديَنِة؟ -1  بَ ي ْ
 ي بَ ْيِتُكْم ِفئ ْرَان؟أَيُوَجُد فِ  -2
 اْلِقطُّ اْلَفْأَر؟ كَ سَ مْ أَ  فَ يْ كَ  -3
؟ لْ هَ  -4  اْلِقطُّ َحيَ َوان  َنَجس 
 ؟يَ ْبُطُل اْلُوُضوُء إذا َلَمْسَت اْلِقطَّ أَ  -5
 



26 

 

 اآلتي: لِّ وَ دْ جَ ا في الْ هَ د ِّ ضِّ بِّ  ةَ مَ لِّ كَ الْ  لْ ا: صِّ لثثا

 الُمَضاد  الكلمة
 َضِعيف   َكِبير  
 َبِطيء ذَِكيٌّ 
 قَِليل   َقِويٌّ 
 َصِغير   َسرِيع  
 َغِبيٌّ  َكِثير  
 َداِخلَ  َصَعدَ 
 نَ َزلَ  فَ ْوقَ 
 َتْحتَ  َخارِجَ 

   
 ا يلي:م  عَ  بْ جِّ أَ رابعا: 
 وع؟بُ سْ ا في الُ مً وْ ي َ  مْ كَ  -1
 ؟رِ هْ ا في الشَّ مً وْ ي َ  مْ كَ  -2
 ة؟نَ في السَّ  ارً هْ كم شَ  -3
 ؟مِ وْ ي َ في الْ  ةً اعَ كم سَ  -4
 ؟ةِ اعَ في السَّ  ةً يقَ قِ كم دَ  -5
 ؟ةِ يقَ قِ في الدَّ  ةً يَ انِ كم ثَ  -6
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 ما يلي:ك َصدِّيقِّ  ُاْطُلْب مِّنْ عَلى َنَمطِّ اْلمِّثَالِّ خامسا: 
 اِّْرَحْم اْلَحيَ َوانَ       رَْحَمة اْلَحيَ َوان 

 

 اْلُجُلوس على الُكْرِسي . -1
 النََّظر إلى السَّبُّورة. -2
 اْلُخُشوع ِفي الصَّالِة. -3
 .االنِتظار قَِليال -4
 ْلَواِلَدْيِن.ار لِ فَ غْ تِ االسْ  -5
 
 

 ا يلي:م  عَ  كَ يقَ دِّ صَ  هَ انْ  الِّ ثَ مِّ الْ  طِّ مَ ى نَ سا: علَ ساد
ك َكثِّيًرا   ال َتْضَحْك َكثِّيًرا      الض حِّ

 

 الَكِذب. -1
 اْلَكَسل ِفي طََلِب اْلِعْلِم. -2
 َضْرب اْلِقطَِّة. -3
 .ِجَداراْلِكَتابَة َعَلى الْ  -4
 اْلُخُروج ِمَن اْلَفْصِل.  -5
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 : بعالساالدرس 

 ى اْلُمْسلِّمِّ لَ عَ  َحق  اْلُمْسلِّمِّ 

 : السَّالُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة اللِه      محمود
 أحمد وخالد: َوَعَلْيُكم السَّالُم َوَرْحَمُة اللِه َوبَ رََكاتُه

 َمْحُمود؟: َكيَف َحاُلَك يَا    خالد
 . بخير : اْلَحْمُد لله    محمود

 ْشَفى؟ َهْل ُزْرُتَما يُ ْوُسَف ِفي اْلُمْستَ 
 َسَنْذَهُب بَ ْعَد َصاَلِة اْلُجْمَعِة إْن َشاَء الله.: َلمَّا،     أحمد  

 اْلُمْسِلم.َأِخيه  يِض ِمْن َحقِ  اْلُمْسِلم َعَلى، إنَّ زِيَارََة اْلَمرِ مْ تُ ن ْ سَ حْ محمود     : أَ 
 : َوَما ُحُقوُق اْلُمْسِلم َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلم؟   أحمد
: : َحقُّ    خالد  اْلُمْسِلم َعلى اْلُمْسِلم ِستٌّ

 : َرد  الس المِّ     الول
 : زِّيَارَُة اْلَمرِّيضِّ     الثاني

ْعَوةِّ     الثالث  : إَجابَُة الد 
 ب َاُع الَجَنائِّزِّ : ات ِّ     الرابع

 : َتْشمِّيُت الَعاطِّسِّ    الخامس
 : الن صيَحة.  السادس

 ِة اإلْسالم.: اْلَحْمُد للِه على نِْعمَ     محمود
 ي. خِ أَ يا اءِ قَ : إلى الل ِ     خالد
 . ةِ المَ السَّ  عَ : مَ     محمود
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 :ةيَ اآلتِّ  اتِّ مَ لِّ كَ والْ  لِّ مَ جُ الْ  ةَ مَ جَ رْ ت َ  بْ تُ كْ اُ أوال: 
 الترجمة عربيةلغة 
 ................................................... ؟يُ ْوُسفَ  َهْل ُزْرتُم
 ................................................... َلمَّا
 ................................................... متُ ن ْ سَ حْ أَ 

 ................................................... َردُّ السَّالم
 ................................................... زِيَارَة اْلَمرِيضِ 
 ................................................... لدَّْعَوةِإَجابَة ا

 ................................................... ات َِباع اْلَجَنائِزِ 
 ................................................... َتْشِميت اْلَعاِطسِ 

 

 
 َأْجرِّ هذا الحوار:: ثانيا
 أَنَُّه يَ ْعَطُس  لُ يَُمث ِ  طَاِلب   

 ثُمَّ يَ ُقوُل: اْلَحْمُد لله.
 زميله: يَ ْرَحُمُكْم الله.

 العاطس: يَ ْهِديُكْم الله ِوُيْصِلُح بَاَلُكم
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 : أسئلة الفهم:الثاث
 ها.رْ كُ ْذ ، اُ  ِستٌّ  مِ لِ سْ مُ الْ  يهِ خِ ى أَ لَ عَ َحقُّ اْلُمْسِلِم  -1
 أين يُوُسُف؟ -2
 زِيَاَرِة يُوُسف؟لِ  دُ الِ وخَ  دُ مَ حْ متى َسَيْذَهُب أَ  -3
 ة؟نَّ أم سُ  ب  واجِ  السالمِ  دُّ رَ  -4
 س؟اطِ عَ الْ  تُ م ِ شَ كيف تُ  -5
 

:  ثالثَ  ُكل  عَِّبارَة  َكر ِّْر  اقرأ و  رابعا:  َمر ات 
 أنَا ُمْسِلم  أِحبُّ أِخي اْلُمْسِلَم.  -1
 أنا ُمْسِلم  أُْلِقي السَّالَم وأُردُُّه. -2
 أنا ُمْسِلم  أُزوُر أِخي الَمرِْيَض. -3
 ي اْلُمْسِلم.خِ ْسِلم  أتْ َبُع َجَناَزَة أَ أنا مُ  -4
 أنا ُمْسِلم  أْنَصُح أِخي اْلُمْسِلَم. -5
 

 : ماذا تفعل إذا:خامسا
   إذا َعِطَس َزِميُلك؟ -1
 السالم عليكم؟ َرُجل :إذا قال لك  -2
 َمِرَض َجاُرك؟ -3
 َدَعاَك أحمد ِلُحُضوِر َمْجِلِس ِنَكاِحه؟ -4
 ؟لُ عَ فْ ، ماذا ت َ ابَ هَ الذ ِ  عْ طِ تَ سْ ولم تَ  هِ احِ كَ نِ  سِ لِ جْ مَ  ورِ ضُ حُ لِ  كَ يقُ دِ صَ  اكَ عَ دَ  -5
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 :ثامنالدرس ال

ي ة   تَ َعل ْم ) ال  (  الش ْمسِّ
  و ) ال  ( اْلَقَمرِّي ة

 
  الشمسية  ال  القمرية ل ا

ُر َمْلُفوظَة أي ] ال تُ ْنَطق [ وهي ُتْدَغم في  َمْلُفوظَة أي ] تُ ْنَطق [ وهي َساِكَنة َغي ْ
 ف الذي بَ ْعَدهااْلَحرْ 

 ا ُمَشدَّد  ] الشَّمس [هَ دَ عْ ب َ  فُ رْ حَ الْ  ُمَشدٍَّد ] اْلَقمر [ رُ ي ْ ا غَ هَ دَ عْ ب َ  فُ رْ حَ الْ 
 هي: ةِ يَّ رِ مَ قَ ي بَ ْعَد ] اْل [ الْ تِ أْ تي تَ الَّ  وفُ رُ حُ الْ 

 أ ب ح ج خ ع غ ف ق ك م ه  و ي
 ]أْبِغ َحجََّك وَخْف َعِقيَمه[

 ة هي:يَّ سِ مْ ْعَد ] ال [ الشَّ ي ب َ تِ أْ تي تَ الَّ  وفُ رُ حُ الْ 
 باقي الحروف

َحج ، اْلَجَبل ، ُب ، اْلَباب، اْلَغابَة ، الْ اْلَ  أمثلة:
 اْلِكَتاب، اْلَوَلد، اْلَخْوف، اْلَفْصل ،اْلَعْقل، اْلَقْلب، 

ين ، الذََّهب ، الرَُّجل ، الز ِيَارة  أمثلة: التَّاِجر ، الدِ 
 الة ، الضَّالل ، الطَّاِلب ، السَّماء ، الشَّرِيف ، الصَّ 

 
 :ة  ي  رِّ مَ قَ  مْ أَ  ة  ي  سِّ مْ ا شَ هَ عَ وْ ن َ  نْ ي ِّ ب َ  م  ثُ  اتِّ مَ لِّ كَ ى هذه الْ لَ )ال ( عَ  لْ خِّ دْ : أَ 1تدريب

 –ة جَ وْ زَ  –ة رَ ائِ طَ  –ة ارَ يَّ سَ  –ار طَ قِ  –ة ورَ بُ سُ  –ة بَ ق َ رَ  –ر دْ صَ  – مْ فَ  –ن ذُ أُ  –ر عْ شَ  –ن يْ عَ 
 –يذ ذِ لَ  –ب نْ ذَ  – انسَ لِ  –ون مُ لِ سْ مُ  –م الِ ظَ  –يق رِ طَ  –ة ارَ يَ زِ  –ر بَ خَ  –ل مَ جَ  –د سَ أَ 
  –ور فُ غَ  –يف عِ ضَ  –اء فَ شِ  –ار مَ حِ  –ب وْ ث َ  –ر مْ تَ  –اء عَ دُ  –ين مِ يَ  –ة يَّ دِ هَ  –ة دَ رْ وَ 
 ير.بِ كَ 
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ي ة والالم اْلَقَمرِّي ة بِّ 2تدريب  ( √ ة )ارَ شَ إِّ  عِّ ضْ وَ : َمي ِّْز بَ ْيَن الالم الش ْمسِّ

 ) ال ( في اْلَكِلَمة
قمرية

 

شمسية

 
 ) ال ( في اْلَكِلَمة  

قمرية

 

 شمسية

 
   اْلَبْحر     اُلْسَرة

   ِلكاْلمَ      اْلبَ ْيت

   سَّماءال     اْلَكِثيَرة

   اْلَواِلد     اِجرالتَّ 

   الرَّْحَمن     سَّنةالْ 

   اللَِّطيف     ِميذلالت ِ 

   لسَّالما     اْلُمَعلِ م

   اْلَعَربِيَّة     دنياالْ 

   شََّجرةال     لِ ْحَيةال

   طََّعامال     قيراْلفَ 

   َماءالْ      َجاعالشُّ 

   شَّْيطَانال     ْطَبةاْلخُ 

   ظَّاِلمونال     الزَّْهَرة

   اْلَقْمح     َوْرَدةالْ 

   َغْيبالْ      اْلُعُلوم

   اْلِفْقه     اللَّيل

    النَّظَاَفة      ورةالصُّ 

    اْلُهَدى      الطَّرِيق
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 :تاسعالالدَّْرُس 

 يايزِّ الِّ مَ  
 

 يا؟يزِّ الِّ مَ  نْ عَ  فُ رِّ عْ ماذا ت َ  
َأْجَناٍس: َماليُو،  َثالثَةُ  َشْعُبهاو ، تقريبا ِملُيون 33 ماليزياوَشْعِب َمالِيزِيَا بَ َلد  ُمْسِلم،  -1

ِفي تَ َعاُوٍن ِمْن  اَفِة ِإَلى السَُّكاِن اَلْصِلي يَن، يَِعيُشوَن َجِميًعا، بِاإِلضَ َن، وُهُنودو َوِصيِني  
 بَ َلِدِهْم.ْهَضِة َأْجِل ن َ 
 

ِمَن  ير  ثِ ، َويُوَجُد فَيَها كَ ْمُبورااللُ وَ كُ   هي اْلَعاِصَمةُ و  ،َعْشَرَة ِواليَةً  أَْرَبعَ تَ َتَكوَُّن َمالِيزِيَا ِمْن  -2
َياِحيَّة Langkawiِه اْلُجُزِر َجزِيَرُة لَْنَكاِوي ]اْلُجُزِر، ِمْن َأْشَهِر َهذِ  [ السِ 

 .اْلَمْشُهورَةُ 
 

، َويُوَجُد ِبَها اْلَكِثيُر ةً يلَ مِ جَ  اءَ رَ ضْ خَ  ضَ الرْ  دْ جِ تَ  تَ رْ ظَ ا نَ مَ نَ ي ْ أَ هي بَ َلد  َجِميَلة  ِجدًّا، فَ  -3
َياِحيَِّة الطَِّبيِعيَِّة اْلِتي َتْجِذُب ال سُّيَّاِح، ِمْثُل اْلُكُهوِف َوالَنْ َهاِر َمْن اَلَماِكِن السِ 

الِت واْلَغابَاِت.  والشَّالَّ
 

ِفي ُكلِ  واليَِة، َخاَصًة اْلَعاِصَمَة ُكَواالَلْمُبوَر،  َمْوُجوَدة  اْلَحَضارَُة اْلَحِديثَُة ِفي َمالِيْزيَا  -4
ُرونَاَس ] َنى َشرَكِة بِت ْ ِمَن  [ وكثير  Menara[، َواْلَمَنارَُة ]KLCCَحْيُث يُوَجُد َمب ْ

 اْلَبِديَعِة، لذلك فإن َمالِيْزيَا َدْوَلة  ِسَياِحيَّة  َمَن الدََّرَجِة اُلوَلى. العالية البراج
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ي ةِّ في كوااللمبور: َياحِّ  ةارَ نَ مَ بتروناس ، والْ  ةِّ كَ رِّ ى شَ نَ ب ْ مَ    مَِّن اْلَمَعالِّمِّ الس ِّ

                 
 
 كوااللمبور  ةُ مَ كَ حْ مَ 
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المفردات: أوال:   
 مفرد جمع
 ِجْنس   َأْجَناس  
 ِصيِنيٌّ  ِصيِنيُّونَ 
 ِهْنِديٌّ  ُهُنود  
 َجزِيَرة   ُجُزر  
 َمَكان   أََماِكنُ 
 َساِئح   السُّيَّاحُ 
 شالل شالالت
 َكْهف   ُكُهوف  
 نَ ْهر   أَنْ َهار  
 َغابَةُ  َغابَات  
 بُ رْج   أَبْ َراج  

 
 جمع مفرد
 ِبالد بَ َلد
 ُمْسِلُمون ِلمُمسْ 
 ُشُعوب َشْعب
 ِواليات ِواليَة
َنى  َمَبانٍ  َمب ْ
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 أسئلة الفهم:ثانيا: 
 ؟ي  يزِ الِ مَ الْ  بِ عْ الشَّ  اسُ نَ جْ ما أَ  -1
 َكْيَف يَِعيُ  َأْجَناُس الشَّْعِب اْلَمالِيزِي؟ -2
 يا؟يزِ الِ مَ  ةُ مَ اصِ ما عَ  -3
َياِحيَِّة  -4  َمالِيزِيا.في  ةِ يَّ يعِ بِ الطَّ اذكر بَ ْعَض اَلَماِكِن السِ 
 ور.بُ مْ االلُ وَ في كُ  ةِ يثَ دِ حَ الْ  ةِ ارَ ضَ حَ الْ  آثارَ  ضَ عْ ب َ  نْ ي ِ ب َ  -5
 ِمْن َأيِ  ِواليٍَة أَْنت؟ وما َعاِصَمتُ َها؟ -6
 َهْل ُتِحبُّ َمالِيزِيا؟ ِلَماذا؟ -7

 
ْل الس َؤاَل بِّ ثالثا:  يحِّ في اْلَجْدَولِّ اآلتي: َجَوابِّ الصِّ  الص حِّ

 
 اْلَجَواب الس ُؤال

 .سرواق  َدُد ُسكَّاِن َمالِيزِيا؟َكْم عَ 
 لَْنَكاِوي. َكْم واليًَة في َماليزيا؟

 تقريبا. ثالثون مليونثالثة و  ؟أكبر والية في ماليزياما 
َنى بِت ُْروناس؟  أَْرَبَع َعْشَرَة ِوالية. أَْيَن يُوَجُد َمب ْ
 .ثالثة ما َأْشَهُر َجزِيَرٍة في ماليزيا؟

 كوااللمبور. اليزي؟مَ الْ  بِ عْ ا في الشَّ سً نْ كم جِ 
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:والض مِّ المضارع تََأم لِّ الض َمائَِّر َوأَثَ َرَها فِّي اْلفِّْعلِّ  -أرابعا:  َر االْسمِّ َل آخِّ  يَر اْلُمت صِّ
تَ نُ َنظِ ُف  َنْحنُ     ي بَ ْيتَنظِ ُف أُ  أَنَا  نابَ ي ْ
تَ تُ َنظِ ُف  أَْنتَ   تَ تُ َنظِ ِفيَن  أَْنتِّ     كَ بَ ي ْ   كِّ بَ ي ْ
تَ يُ َنظِ ُف  ُهوَ   ت َ تُ َنظِ ُف  هِّيَ      هُ بَ ي ْ    َهابَ ي ْ
 

يَحًة:( الض َمائَِّر الت الَِّيَة  أنااِّْستَ ْبدِّْل بِّالض مِّيرِّ )  -ب  واْكُتبِّ اْلُجْمَلَة َصحِّ
   ُأَساِعُد أُمِ ي. أَنَا

 ........................................................ َنْحنُ   
   ....................................................... أَْنتَ   
 ....................................................... أَْنتِ   
 ........................................................ ُهوَ   
         ....................................................... يَ هِ    

 خامسا: صل السؤال بالجواب فيما يلي:
 الجواب  السؤال
 الحمد لله هي بخير كيف حالك؟

 الحمد لله هما بخير كيف حال أحمد؟
 الحمد لله ُهنَّ بخير كيف حال فاطمة؟
 الحمد لله هم بخير كيف حال أَبَ َوْيك؟
 الحمد لله أنا بخير كيف حال ُأْخَوِتك؟
 مد لله هو بخيرالح كيف حال َأَخَواِتك
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عاشرلا سُ رْ الد    

 
 
 
 
 
 

ُد والط الُِّب اْلَكْسالنُ    الط الُِّب اْلُمْجَتهِّ
                                                 

َفاُت الط الِّبِّ اْلُمْجَتهِّدِّ  َفاتِّ الط الِّبِّ اْلَكْسالنِّ  من صِّ  من صِّ
ًرا.َصَباًحا  َيْستَ ْيِقظُ  ًرا. ِقُظ َصَباًحاَيْستَ يْ  ُمَبكِ   ُمَتَأخِ 

ُر اْلَفَراِئَض َعْن َوْقِتَها وَأْحَيانًا يَ ت ْرُُكَها. .دِ ي اْلَفراِئَض ِفي َوْقِتَهايُ ؤَ   يُ َؤخِ 
 هبِ وْ وث َ  هُ سَ فْ ن َ  ةَ افَ ظَ نَ  لُ مِ هْ ي ُ  ندَ بَ والْ  وبِ الثَّ  يف  ظِ نَ 

 اْلَعَمِل.َكِثيُر اْلَكالِم قَِليُل  قَِليُل اْلَكالِم َكِثيُر اْلَعَملِ 
 َضِعيُف اْلَعزِيَمِة. َقِويُّ اْلَعزِي َمة.
 ال َيْحَترُِم اْلَمَواِعيَد. .َيْحَترُِم اْلَمَواِعيد

رَاَسةِ  يف  عِ ضَ  نَاِجح  ُمتَ َفوِ ق  في ِدرَاَسِتِه. . ِفي الدِ   رَاِسب 
 قْ َتُه ِفي الن َّْوِم واللَِّعِب بال فَاِئَدٍة.يَ ْقِضي وَ  َمِل واْلُمَذاَكَرِة واللَِّعبِ يُ َنظِ ُم َوقْ َتُه بَ ْيَن اْلعَ 

 يُ ْتِعُب َواِلَدْيِه وُمَعلِ ِميِه. ُيِطيُع َواِلَدْيِه وُمَعلِ ِميِه.
 ةِ عَ فَ ن ْ مَ الْ  يلُ لِ قَ  هنِ طَ ووَ  هِ تِ رَ سْ وأُ  هِ سِ فْ ن َ لِ  ةِ عَ فَ ن ْ مَ الْ  يمُ ظِ عَ 
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 اآلتية: ةِّ لَ ئِّ السْ  نْ عَ  بْ جِّ أَ أوال: 

 اْلُمْجَتِهد؟ الطَّاِلبِ  اتُ فَ ما صِ  -1
 اْلَكْسالَن؟ الطَّاِلبِ  اتُ فَ ما صِ  -2
 َكْيَف َتُكوُن طَالًِبا ُمْجَتِهًدا؟ -3
 الن؟سْ كَ الْ  بَ الِ الطَّ  حُ صَ نْ ت َ  مَ  بِ  -4

َفاتِّه فيما يلي:ثانيا:  َفاتِّه ، والط الَِّب اْلَكْسالَن بِّصِّ ْل الط الَِّب اْلُمْجَتهَِّد بِّصِّ  صِّ

 
 دهِّ تَ جْ مُ الْ  بُ الِّ الط  

رَاَسة.ِفي  ضعيف   الدِ 
 َكِثيُر اْلَكالِم قَِليُل اْلَعَمل
 َكثُيُر اْلَعَمِل قَِليُل اْلَكالم

 
 النسْ كَ الْ  بُ الِّ الط  

 نَاِجح  ُمتَ َفوِ ق  في ِدرَاَسِتِه.
 ةعَ فَ ن ْ مَ الْ  يلُ لِ قَ 
 مزْ عَ الْ  يُّ وِ قَ 

 

 ى فيما يأتي:نَ عْ مَ الْ  بُ سِّ انَ ما ي ُ  بِّ سْ حَ بِّ  [دهِّ تَ جْ مُ ]أو  [النسْ كَ ]:  بْ تُ كْ ثالثا: اُ 
 ].................[    ح.بْ الصُّ  الةِ صَ  لَ بْ ق َ  ظُ قِ يْ ت َ سْ يَ  -1
 ].................[    ا.يرً ثِ كَ   لُ مَ عْ يال وي َ لِ قَ  امُ نَ ي َ  -2
 ].................[   ة.اعَ مَ جَ  اتِ وَ لَ ى الصَّ علَ  ظُ افِ حَ يُ  -3
 ...............[]..   .سِ مْ الشَّ  وقِ رُ شُ  دَ عْ ب َ  حَ بْ ي الصُّ ل ِ صَ يُ  -4
 ].................[     .ةبَ ت َّ رَ مُ  ة  يفَ ظِ نَ  هُ تُ ف َ رْ غُ  -5
 ].................[    ا.يرً ثِ كَ   بُ عَ لْ ا وي َ يرً ثِ كَ  امُ نَ ي َ  -6
 ].................[   ة.يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتِ بَ اجِ وَ الْ  لُ مَ عْ ال ي َ  -7
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 ( َأَماَم اْلَخطَأِّ فِّيَما يلي:  )    ( َأَماَم الص َحيحِّ وَعالَمةَ   َضْع َعالَمَة )  رابعا: 
 

 ).......(    الطَّاِلُب اْلُمْجَتِهُد َنِظيُف الث َّْوِب واْلَبَدِن. -1
 ).......(   الطَّاِلُب اْلَكْسالُن ال ُيَحاِفُظ َعَلى اَلْوقَاِت. -2
3- .  ).......(   الطَّاِلُب اْلُمْجتَ ْهُد فَاِشل  في الدِ رَاَسِة رَاِسب 
. الطَّاِلبُ  -4  ).......(    اْلَكْسالُن نَاِجح  ُمتَ َفوِ ق 
 ).......(    الطَّاِلُب اْلُمْجَتِهُد نَاِفع  ُلْسَرتِِه وبَ َلِده. -5
 

َفات   ثالثَ  ذكراُ خامسا:   وثالثَ ، لط الِّبِّ اْلُمْجَتهِّد[ لسِّ رْ في الد   ة  ودَ جُ وْ مَ  رَ ي ْ ]غَ  ُأْخَرى صِّ
َفات    لط الِّبِّ اْلَكْسالن.ل ُأْخَرى صِّ

 
 فيما يلي: يحِّ حِّ الص   ابِّ وَ جَ الْ بِّ  ؤالَ الس   لْ صِّ سادسا: 

 الجواب  السؤال
 ةِ عَ امِ جَ في الْ  ب  الِ ال هو طَ  ؟ب  الِ طَ  هل أنتَ 
 اتٍ نَ ب َ  ةِ سَ رَ دْ في مَ  انِ تَ ب َ الِ ال هما طَ  ة؟سَ رَ دْ مَ الْ في  ب  الِ طَ  وكَ خُ هل أَ 
  ات  بَ الِ طَ  نَّ هُ  مْ عَ ن َ  ة؟عَ امِ جَ في الْ  ة  بَ ة طالِ مَ فاطِ  كَ تُ خْ آ
 يعِ مَ  انِ بَ الِ ا طَ مَ هُ  مْ عَ ن َ  ؟ كَ عَ مَ  انِ بَ طالِ  انُ مَ ثْ يٌّ وعُ لِ عَ أَ 
  ب  الِ أنا طَ  مْ عَ ن َ  ؟كَ عَ مَ  انِ تَ ب َ الِ طَ  ةُ شَ ائِ وعَ  ةُ يجَ دِ خَ أَ 
 يظفِ حْ تَ  دِ هَ عْ مَ في  سُ رُ دْ تَ  يَ ال هِ  ؟الب  طُ  الءِ ؤُ هَ أَ 
  الب  طُ  مْ هُ  مْ عَ ن َ  ؟ات  بَ الِ طَ  الءِ ؤُ هَ أَ 
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 :الحادي عشرالدرس 

 َع اْلُمَؤن ثِّ َواْلُمذَك رِّ [ مَ  11إلى  1اَلْعَداَد مِّْن ] 
 

 مع المؤنث العدد  مع المذكر العدد
د   طَالِّب   1  واحدة   طالبة   1 َواحِّ
 اِّثْ نَ َتانِّ  طالِّبَ َتانِّ  2 اثْ َنانِّ  طَالَِّبانِّ  2

 [ 2،  1العددان ]
 ا وتَْأنِّيثًاَتْذكِّيرً  ودَ دُ عْ مَ الْ  انِّ قَ افِّ وَ ي ُ 

 
 طالبات   ثالثُ  3  ُطالب   ثالثةُ  3
 طالَِّبات   أربعُ  4 ُطالب   َأْربَ َعةُ  4
 طالبات   َخْمسُ  5 ُطالب   َخْمَسةُ  5
ت ةُ  6 ت   6 ُطالب   سِّ  طالبات   سِّ
َعةُ  7  طالبات   َسْبعُ  7 ُطالب   َسب ْ
 طَالَِّبات   َثَمانِّي 8 ُطالب   َثَمانَِّيةُ  8
 طَالَِّبات   تِّْسعُ  9 الب  طُ  تِّْسَعةُ  9

 طَالَِّبات   َعْشرُ  11 طالب   َعْشَرةُ  11
 [11إلى  3العداد ]

 َتْذكِّيًرا وتَْأنِّيثًا ودَ دُ عْ مَ الْ  فُ الِّ خَ تُ 
 وررُ جْ مَ  ع  مْ ا جَ مً ائِّ دَ  ودَ دُ عْ مَ والْ 

 

 



42 

 

 :اكُتْب الَعَدَد بِّاْلُحُروف -أ
 

 ( .............1) رَِّساَلةً َكتَ ْبُت  ( .............1) كَِّتاب  َمِعي 
 الُمَعل َِّمات( ............ ِمَن 2ِفي بَ ْيِتَنا ) اْلُعَلَماءِّ ( .............. ِمَن 2َحَضَر )
 (.............1) ةً اعَ سَ  كَ تُ رْ ظَ تَ ن ْ اِ  آنِ رْ قُ الْ . ِمَن ..........(1) اءً زْ جُ ُت ظْ فَ حَ 
 (.................2َمْدَرَسَتان) ةِ ينَ دِ مَ في الْ  الر َِّجالِّ (................ِمَن 2) لَ خَ دَ 
 

 :الَعَدَد بِّاْلُحُروف اكتب -ب
 

 َكلَِّمات   َثالثَ َكتَ ْبُت   أَبْ َواب   َثالثَةُ بَ ْيِتي لَُه 
 َسَمَكات   َأْرَبعَ طََبَخْت أُمِ ي  َأْقالم   َأْربَ َعةَ ِاْشتَ َرْيُت 
(  تِّف اَحات  ................( .5َأَكْلُت) فَاِكَهةأَنْ َواعِّ ( .............. 5ُأِحبُّ

َنا)  أُم َهات  ( .................6فَاَزْت ) ُضُيوف  ( .............. 6َحَضَر إِلَي ْ
َعةَ َحَفْظُت   طَُوالٍ ُسَور  (................7َحَفْظُت ) ِمَن اْلُقْرآنِ َأْجَزاء   َسب ْ
يَران  ( ............... 8َحْوَل بَ ْيِتَنا)  ُحُجَرات   َثَمانِّيا في بَ ْيِتنَ  جِّ
 بَ َنات  ( .................. 9ِعْنِدي ) َأْوالد   ( ..................9ِعْنِدي )

رَاَسُة بَ ْعَد   َسنَ َوات   ( .............11)َماَت أَِبي ُمْنُذ  أَي ام   َعْشَرةِّ تَ ْبَدأُ الدِ 
 

 ي:لِّ ا يَ يمَ فِّ  نِّ يْ سَ وْ قَ الْ  نَ يْ ا ب َ م  مِّ  دِّ دَ عَ لْ لِّ  ةَ يحَ حِّ الص   ةَ يغَ الص ِّ  رْ ت َ خْ اِّ  -ت

 واحدة[ –]واحد  ةً اعَ ي سَ دِ نْ وَجَلَسا عِ  اثنتان[ –]اثنان  انِ يقَ دِ ني صَ ارَ زَ  -1

ت ة ا نَ تِ يْ في ب َ  -2 [ –]سِّ ت   واحد[ –]واحدة ، وَمْطَبخ  اثنتان[ –]اثنان ، وَحمَّاَماِن ُغَرفٍ  سِّ
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 .اتٍ نَ ب َ  ثمانية[ –اني ]ثم، والدٍ وْ أَ  تسعة[ –]تسع َزْوَجات، و أربعة[ –]أربع لي  -3

–]واحد  ة  اسَ بَّ ، ودَ اثنتان[ –]اثنان انِ تَ رَ طَ سْ ، ومِ المٍ قْ أَ  سبع[ –]سبعة  ةِ مَ لَ قْ مَ في الْ  -4

 واحدة[

 .امٍ يَّ أَ  عشرة[ –]عشر ، ورٍ هُ شْ أَ  عشرة[ –]عشر ، واتٍ وَ ن َ سَ  عشرة[ –]عشر ي رِ مْ عُ  -5

 .التٍ جَ مَ  ثالثة[ –]ثالث ، وواحدة[ – ا]واحد ةً صَّ ، وقِ اثنين[ –]اثنتين  نِ يْ اب َ تَ كِ   تُ أْ رَ ق َ  -6

]واحد  م  ، وفَ اثنتان[ –]اثنان  انِ نَ ي ْ عَ  هِ سِ أْ ، وفي رَ اسٍ وَ حَ  خمسة[ –]خمس  انِ سَ في اإلنْ  -7

 ب  لْ ق َ  هُ ، ولَ عَ ابِ صَ أَ  خمسة[ –]خمس  دٍ يَ  ل ِ ، في كُ اثنان[ –]اثنتان  انِ دَ يَ  هُ ، ولَ واحدة[ –

 .واحدة[ –]واحد 

 ْلُحُروفِّ فِّيَما يَلِّي:بِّا دَ دَ عَ الْ  اُْكُتبْ  -ث
 
  أَْزَهارٍ ( ..................7) هذهو ، ( ................. أَْقالٍم 5) هذه -1
 أَْعَوامٍ ( ................ 11ي )خِ ....َسَنواٍت َوُعُمُر أَ ( ............9ُعْمرِي )-2
 ...... َسيِ َداٍت.( ................4( ............... رَِجاٍل و )8ِفي بَ ْيِتَنا ) -3
 ( ................... آبَاء 3( ............... أُمََّهاٍت و )6َحَضَر اْلَمْجِلَس ) -4
 ( ........................2( ................. َوُأْخَتاِن )1ِلي ِأخ  ) -5
 ........... ( ..........1( ................... وَِكَتابًا )2ِاْشتَ َرْيَت ِقْصتَ ْيِن ) -6
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 :ي عشرثانالالدَّْرُس 
 الر ِّيَاَضةُ 

           
ِتِه، فالر ِياِضي َقِويُّ اْلَبَدِن، ُذو ِصحٍَّة و  الر ِيَاَضَة  ، والَِّذي ال يَُماِرسُ قُ وَّةٍ الر ِيَاَضُة َأَساُس قُ وَِّة اْلَبَدِن وِصحَّ

 .كثيُر الْمراضِ  َضِعيُف اْلِجْسمِ 
 عبَد الرَّْحَمِن ما الر ِيَاَضُة التي تَُمارُِسَها؟ا: ي  اْلُمَدر ِّسُ 

 : ُكَرَة الر ِيَشِة.  عبد الرحمن
 أحمُد؟: وأنَت يا  المدرس
 : ُكَرَة اْلَقَدِم.  أحمد 

 أَتَ ْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدِم؟ ،ُعْثَمانُ : وأنَت يا  المدرس
ُزرَاِن ) التَّْكُرو (.أستاذ، أَنَا أَْلَعُب ُكَرَة الطَّاْوَلِة وكُ : ال يا   عثمان  َرَة اْلَخي ْ

 طَْلَحُة أنا َشاَهْدُتَك وأنَت تَ ْلَعُب ُكَرَة السَّلَِّة، أَنَت َماِهر  ِجدًّا.: يا  المدرس
َباَحة.: َصِحيح  يا   طَْلَحةُ   ُأْسَتاذ، أنا ُأِحبُّ ُكَرَة السَّلَِّة والسِ 

 َضَة؟ُمَعاِويَُة أَُتَماِرُس الر ِيَا: وأنَت يا  المدرس
 : ال ، أنا ال أَُماِرُس الر ِيَاَضَة.   معاوية

 : ِلَماذا؟  المدرس
 : اليُوَجُد ِعْنِدي َوْقت  أنا أُرَاِجُع ُدُروِسي.   ُمَعاوِّيَةُ 

ًتا لِلر ِيَاَضةِ ، وَلِكنَّ الصَِّحيَح والَْفَضَل َأْن : هذا َجيِ د    المدرس   ؛ُتَخصِ َص َوق ْ
 اْلِجْسِم السَِّليِم.فاْلَعْقُل السَِّليُم في 

 : أَف َْعُل إْن َشاَء الله.   معاوية
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 أوال: تَ ْرَجَمة تَ َراكِّيب وُمْفَرَدات:

 الترجمة نوع الرياضة  الترجمة التركيب
 ................... ُكَرُة اْلَقَدمِ  ......................... الر ِيَاَضُة  َأَساُس قُ وَِّة اْلَبَدنِ 

 ................... ُكَرُة الر ِيَشةِ  .........................   َقِويُّ اْلَبَدنِ 
 ................... ُكَرُة الطَّاْوَلةِ  ......................... ُذو ِصحٍَّة وَعاِفَيةٍ 
ُزرَانِ  ......................... َضِعيُف اْلِجْسمِ   ................... ُكَرُة اْلَخي ْ

 ................... ُكَرُة السَّلَّةِ  ......................... لِْلَمَرضِ  ُعْرَضة  
 ................... دِ يَ الْ  ةُ رَ كُ  ......................... ما الر ِيَاَضُة التي تَُمارُِسَها؟

................... ةكَ بَ الشَّ  ةُ رَ كُ  ......................... يُوَجُد ِعْنِدي َوْقت   ال  
 ................... برِ ضْ مَ الْ  رةُ كُ  ......................... أُرَاِجُع ُدُروِسي

اْلَعْقُل السَِّليُم في اْلِجْسِم 
 السَِّليمِ 

......................... 

......................... 
َباَحة  ................... السِ 

......................... أَف َْعُل إْن َشاَء الله  ................... ةايَ مَ الر ِ  
 

 : أجب عن السئلة اآلتية:نياثا

 ما اْلَفْرُق بَ ْيَن الر ِيَاِضيِ  والَِّذي ال يَُماِرُس الر ِيَاَضة؟ -1
 ما الر ِيَاَضُة الَِّتي يَُمارُِسها َأْحَمُد؟ -2
 ما الر ِيَاَضُة الَِّتي يَُمارُِسها ُعْثَماُن؟ -3
 ال يَُماِرُس ُمَعاِويَُة الر ِيَاَضَة؟ ِلَماذا -4
 ؟ْلَعُبهااَضُة الَِّتي ت َ ما الر ِيَ  َهْل ُتِحبُّ الر ِيَاَضَة؟ -5
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يح وَعالَمَة )    : َضْع َعالَمَة )  ثالثا  ( َأم اَم اْلَخطَأ فِّيَما يلي:  ( َأْماَم الص حِّ

 الر ِيَاِضيُّ َضِعيُف اْلِجْسِم. -1
 يَاَضَة َقِويُّ اْلِجْسِم َصِحيُح اْلَبَدِن.الَِّذي ال يَُماِرُس الر ِ  -2
 َعْبُد الرََّحْمِن يَُماِرُس ُكَرَة اْلَقَدِم. -3
 َأْحَمُد يَُماِرُس ُكَرَة الر ِيَشة. -4
ُرزَاِن. -5  ُعْثَماُن يَ ْلَعُب ُكَرَة الطَّاْولَِة وُكَرَة اْلَخي ْ
 ُمَعاِويَُة يَُماِرُس ُكَرَة الر ِيَشة. -6
 .السَِّليمِ  اْلَعْقلِ في  السَِّليمُ  اْلِجْسمُ  -7

 

 ي:لِّ ا يَ يمَ فِّ  بِّ اسِّ نَ مُ الْ  ابِّ وَ جَ الْ بِّ  الَ ؤَ الس   لْ صِّ  رابعا:

 الجواب  السؤال
 أنا أَْدُرُس اللَُّغَة العربية ؟كَ لُ مَ ما عَ 
 هي رَبَُّة بَ ْيتٍ  ؟يكَ بِ أَ  لُ مَ ما عَ 
 هو طَِبيب   ؟كَ م ِ أُ  لُ مَ ما عَ 
 ب  الِ أنا طَ  ؟اآلنَ  لُ عَ فْ ماذا ت َ 
 إلى اْلَمْدَرَسة بُ هَ ذْ أَ  ؟ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  دَ عْ ب َ  لُ عَ فْ ماذا ت َ 
 ُأَصلِ ي الظُّْهَر وأَتَ َناَوُل اْلَغَداء ؟اءِ شَ عِ والْ  بِ رِ غْ مَ الْ  نَ يْ ب َ  لُ عَ فْ ماذا ت َ 
 أقرأ ِوْرًدا ِمَن الُقْرآن َصَباًحا؟ لُ عَ فْ ماذا ت َ 
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 :عشر لثالثاالدرس 
 اْلَحيَ َوانَاتِّ  َأْخَطرِّ مِّن 

             
 

يٌّ على اْلُعْشِب َتْحَت َشَجَرٍة َكِبيَرٍة َعالَِيِة ِفي َحِديَقِة اْلَمْدَرَسِة ْحَمُد وَعْبُد الرَّْحَمِن وَعلِ َجَلَس أَ 
 لِلرَّاَحِة قَِليال.

 

 ؟َحيَ َوانٍ : َما َأْخَطُر  َفَسَأَل َعَلي  ُسَؤاال
 

 لَن ََّها َحيَ َوانَات  َنِجَسة  وَضارَة  ِبِصحَِّة اإِلْنَساِن. ؛ُب واْلِخْنزِيرُ : َأْخَطُر اْلَحيَ َوانَاِت اْلَكلْ  َأْحَمدُ 
 

، : َأْخَطُر اْلَحيَ َوانَاِت الث ُّْعبَ  َعْبُد الر ْحَمنِّ  َمْطَبَخ أَْمِس َدَخَل ثُ ْعَبان  َطوِيل  اُن، لَنَُّه َسام  وَخِطير 
ث ُّْعَباُن َفَصَرَخْت، فََأْسرََع أَِبي ِإلَْيِه، وَضَربَُه بِالسَّيِف فَ َقتَ َلُه، وَأَخْذنَا ، وَلْم تَ رَُه أُمِ ي، فَ َلَدَغَها البَ ْيِتَنا

 .اللَه َشَفاَها واْلَحْمُد للهِ  أُمِ ي ِإَلى اْلُمْسَتْشَفى ِبُسْرَعٍة، وَكاَدْت َتُموُت َلِكنَّ 
 

واْلَخَنازِيَر َخِطيَرة  لَِنَجاَسِتَها، وَكَذِلَك  ا. َصِحيح ، إنَّ اْلِكالبَ هَ تِ المَ ى سَ لَ عَ  للهِ  ادً مْ حَ :  َعلِّي  
َها  .الث ََّعابَ ْيُن َخِطيَرة  ِلُسمِ 
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 :اتِّ دَ رَ فْ المُ  ةُ مَ جَ رْ أوال: ت َ 

 الترجمة الكلمة  الترجمة الكلمة
 ................... اْلَكْلبُ  ................... اْلُعْشبِ 
 ................... الث ُّْعَبانُ  ................... َشَجَرٍة َعالَِيةِ 
 ................... لَنَُّه َسام   ................... َحِديَقِة اْلَمْدَرَسةِ 
 ................... َخِطير   ................... َأْخطَرُ 
 ................... أَْمسِ  ................... َنِجَسة  
 ................... َلَدَغَها ................... ة  َضارَّ 
 ................... َصِحيح   ................... ِبُسْرَعةٍ 

 

 :سِّ رْ الد   نَ مِّ  ةَ يَ اآلتِّ  اتِّ مَ لِّ كَ الْ  دَ رَ فْ مُ  جْ رِّ خْ تَ اسْ )أ( ثانيا: 

 : ....................   [البكِ ] دُ رَ فْ مُ  -
 : ................... [واناتيَ حَ ]مفرد  -
 : .................... [  ازيرنَ خَ ] مفرد -
 : ....................  [ابينعَ ث َ ]مفرد  -

 :نِّ يْ سَ وْ قَ الْ  نَ يْ ا ب َ م  مِّ  يحَ حِّ الص   ادَ ضَ مُ الْ  رْ ت َ )ب( اخْ 

 ير [غِ صَ  -يل لِ قَ  -ير صِ قَ  -يف حِ نَ  ير : ]بِ كَ  -
 ير [ثِ كَ   -ير بِ كَ   -يل وِ طَ  -ين مِ يل : ] سَ لِ قَ  -
 ين [مِ سَ  -ير صِ قَ  -ير غِ صَ  -يل لِ يل : ] قَ وِ طَ  -
 ب [اسِ رَ  -ير خِ أَ  -أ طَ خَ  -يد عِ يح : ] بَ حِ صَ  -
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 أسئلة الفهم: ثالثا 

 أَْيَن َجَلَس َأْحَمُد وَعِليٌّ وَعْبُد الرَّْحَمِن؟ -1
 ، ِلَماذا؟الث ُّْعَباُن َخِطير   -2
 َكاَدْت أُمُّ َعْبِد الرَّْحَمِن َأْن ُتُموَت َفَما السََّبُب؟ -3
 الث ُّْعَباَن؟َمْن الذي قَ َتَل  -4
 ما َأْخطَُر اْلَحَيواناِت في رَْأِيك؟ -5

 
يَحَة مِّْن اْلَكلَِّماتِّ التي بَ ْيَن اْلَقْوَسْينِّ: َجابََة الص حِّ  ثالثا: اِّْختَ ْر اإلِّ

 

 َتْحَت ( - قَ وْ ف َ  - امَ مَ ) أَ  َجَلَس َأْحَمُد وَعْبُد الرَّْحَمِن ..............  الشَّْجَرِة.   -1
 ( اْلَمْطَبخ -َدْوَرة اْلِمَياِه  -) ُغْرَفة الن َّْوِم    ..............   َدَخَل الث ُّْعَبانُ   -2
 أَبَا َعْبِد الرَّْحَمِن( -الرَّْحَمِن  َعْبد -) أَم  َعْبِد الرَّْحَمنِ   اُن ................. َلدََغ الث ُّْعبَ   -3
 اْلَعَصا( - السَّْيف -) السِ كِ ين  . ............... قَ َتَل أَبُو َعْبِد الرَّْحَمِن الث ُّْعَباَن بِ   -4
 

يَحةِّ ، وإَِّشارََة َخطَأ  )  إَِّشارََة )  َضعْ ثالثا:   اْلَخطَأِّ: ( َأَماَم اْلعَِّبارَةِّ  ( َأَماَم اْلعَِّبارَةِّ الص حِّ
 ) ...... (     د.رْ قِ َأْخطَُر اْلَحيَ َوانَاِت ُهو الْ  -1
 ) ...... (      َماَتَت أُمُّ َأْحَمد.  -2
 ) ...... (      َفى اللُه أُمَّ َأْحَمد. شَ  -3
 ) ...... (     قَ َتَل َعْبُد الرَّْحَمِن الث ُّْعَباَن.  -4
 ) ...... (   الشََّجَرِة.  فوقَجَلَس َأْحَمُد وَعْبُد الرَّْحَمِن  -5
 ) ...... (   .اْلَحيَوانَاتِ  َأْخطَرِ من  اْلَكْلُب واْلِخْنزِيُر والث ُّْعَبانُ  -6
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 عشر: بعراالدرس ال
 ةارَ اإلشَ  اءُ مَ سْ أَ 

 :لِّ اقِّ عَ الْ  عَ مَ  ةِّ ارَ اإلشَ  اءُ مَ سْ أَ  -1
 ثنَّ ؤَ مُ الْ  ركَّ ذَ مُ الْ  لاقِ عَ لْ لِ 
 ُمَعلِ َمة   َهذِّهِّ  ُمَعلِ م   َهَذا درَ فْ مُ الْ 
 ُمَعلِ َمَتانِ  َهاتَانِّ  ُمَعلِ َمانِ  َهَذانِّ  ىنَّ ث َ مُ الْ 
 تُمَعلِ َما َهُؤالءِّ  ُمَعلِ ُمون َهُؤالءِّ  عمْ جَ الْ 

 
 ل:اقِّ عَ الْ  رِّ يْ غَ  عَ مَ  ةِّ ارَ اإلشَ  اءُ مَ سْ أَ  -2

 ثنَّ ؤَ مُ الْ  ركَّ ذَ مُ الْ  لاقِ عَ الْ  رِ يْ غَ لِ 
 ة  ذَ افِ نَ  هذه م  لَ ق َ  هذا درَ فْ مُ الْ 
 انِ تَ ذَ افِ نَ  هاتان انِ مَ لَ ق َ  هذان ىنَّ ث َ مُ الْ 
 ذُ افِ وَ ن َ  هذه الم  قْ أَ  هذه عمْ جَ الْ 

 
 :ن  أَ  ظْ الحِّ 

 لاقِ عَ الْ  رِ يْ غَ  ثِ نَّ ؤَ مُ لْ لِ  لاقِ عَ الْ  رِ يْ غَ  رِ كَّ ذَ مُ لْ لِ  لاقِ عَ الْ  ثِ نَّ ؤَ مُ لْ لِ  لِ اقِ عَ الْ  رِ كَّ ذَ مُ لْ لِ  
 هذه هذا هذه هذا درَ فْ مُ الْ 
 هاتان هذان هاتان هذان ىنَّ ث َ مُ الْ 
 هذه هذه هؤالء هؤالء عمْ جَ الْ 
 

3- : ب  : اِّْمأل اْلَفَراَغ بِّاْسمِّ إَِّشارَة  ُمَناسِّ         َتْدرِّيب 
 .هُ تُ خْ أحمد و............ أُ . ............ -
 ....... بَ َناِتي................. أَبْ َناِئي و .. -
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 .ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  ةُ يرَ دِ مُ  ..ي و ...........تِ سَ رَ دْ في مَ  انِ مَ ل ِ عَ مُ .............  -
 ي.تِ سَ رَ دْ مَ  البُ و ............ طُ  ةِ عَ امِ جَ في الْ  بات  الِ طَ .............  -
 .للنَّظَاَفة انِ تَ لَ امِ و .......... عَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  ةِ ارَ دَ في إِ  انِ فَ ظَّ وَ مُ .............  -
 ي.تِ يبَ قِ ي و........... حَ بِ تَ كْ مَ .............  -
 .أََدَواتيي و .......... بِ تُ كُ ..............  -
 

 ] َهَذا َعامِّل  ُمْخلِّص  [. -4
 اْكُتْب اْلُجْمَلَة َصِحيَحًة:ِاْستَ ْبِدْل بِ  )َهَذا( َأْسَماَء اإِلَشاَرِة اآلتية وَ 
 ) َهَذاِن   َهُؤالِء   َهِذِه   َهاتَاِن   َهُؤالِء (  

 
 [ ة  رَ اهِّ مَ  ة  يبَ بِّ ] هذه طَ  -5

 ( َأْسَماَء اإِلَشاَرِة اآلتية َواْكُتْب اْلُجْمَلَة َصِحيَحًة:ه)هذ  ِاْستَ ْبِدْل ب
 (  هؤالء - هذانِ  -هذا  - َهُؤالءِ  -َهاتَاِن )
  

 ي:لِّ ا يَ يمَ فِّ  بِّ اسِّ نَ مُ الْ  ابِّ وَ جَ الْ بِّ  الَ ؤَ س  ال لْ صِّ  -6
 ابُ وَ جَ الْ   الُ ؤَ الس  

 عليه السالم مُ هو آدَ  أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل؟ُهْم َمْن 
 عليها السالم اءُ وَّ هي حَ  َمْن أبو اْلَبَشر؟
 ايَ وآسِ  مُ يَ رْ ومَ  ةُ مَ اطِ وفَ  ةُ يجَ دِ هن خَ  َمْن أُمُّ اْلَبَشِر؟

 ملِ سْ ي ومُ ارِ خَ بُ هما الْ  َأْعَظُم ِنَساِء اْلَعاَلِمين؟َمْن 
 هم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسىَمْن َأْعَظُم َشْيَخيِن في رَِوايَِة 
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 الحِديِث؟
 :عشر خامسالدرس ال

 اإلسالم
      

 
 

اْلُكْف ِر ، ِإلَ ى ِر ، ِم ْن ظُُلَم اِت لنُّ و َجاَء اإلْسالُم ِهَدايًَة َونُورًا ، فَ ْأَخرََج الن اَس ِم َن الظُُّلَم اِت ِإلَ ى ا
 .وَرْحَمةً وَمأَل اَلْرَض َعْدال ، اْلِهَدايَِة َواإِلي َمانِ  نُور
 

 اإِلْس  المُ  انَ َك  ا، فَ ًم  اتَ ا خَ ابً  تَ كِ اْلَك  رِيَم   رآنَ ُق  الْ  هِ ْي  لَ عَ  لَ زَ نْ   ا، وأَ ًم  اتَ وال خَ ُس  رَ   امحم  د الل  هُ  لَ َس  رْ أَ 
 الُيْسِر ال اْلُعْسِر. الُم ِديُن اْلَوَسِطيَّة، ِدينُ اإِلسْ ، و السَّابَِقة السََّماِويَّةِ  االتِ سَ لِلر ِ  مَ اتَ خَ الْ  ينَ الد ِ 
 

ي ب ِ   رَ ي ُ  المُ اإلْس   فَ  ،هدَ لَ   وَ ، وَ هُ الَ   ، ومَ هُ َس   فْ ، ون َ هُ بَ   لْ ، وق َ هُ لَ   قْ ، وعَ هُ نَ   دَ بَ  ْلُمْس   ِلمِ لاإِلْس   الُم  ظَ َف   حَ َلَق   ْد 
 مُ لِ ْس   مُ الْ يَعِ   يُ   كَ لِ ذَ لِ   ، َوبَ   َدنِيًّا َواْجِتَماِعيًّ   اا يًّ   لِ قْ وعَ ُروِحيًّ   ا َونَ ْفِس   يًّا  ةً لَ   امِ كَ  ةً لَ امِ َش    ةً يَّ   بِ رْ ت َ  مَ لِ ْس   مُ الْ 

 َوالرِ َضا.  َوالسَِّكيَنةَ  الطَُّمْأنِيَنةَ  ايهَ فِ  دُ جِ ، يَ َسِعيَدةً  ةً بَ ي ِ طَ  َحَياةً  المِ باإلسْ 
يُن اْلَمْقبُ  وُل ِعْن  َد الل  هِ  َغي ْ  َر اإِلْس  الِم ف  ي اآلِخ  َرِة ؛ فَ  ال ِدي  َن يَ ْرَض  اُه َويَ ْقبَ لُ  ُه الل  ُه  َواإِلْس  الُم ُه  َو ال  دِ 

 قَاَل اللُه تَ َعاَلى: 
                                   آل عمران  
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 ات:دَ رَ فْ مُ الْ  ةُ لَ ئِّ سْ أَ أوال: 
 ن:يْ سَ وْ قَ الْ  نَ يْ ا ب َ م  مِّ  يحَ حِّ الص   عَ مْ جَ الْ  رْ ت َ اخْ  -أ
 [ انِ نَ دَ بَ  –ان يَ دْ أَ  –ين دِ بَ  –ان دَ بْ ن : ] أَ دَ بَ  -
 ل[اقِ عَ مَ  –ول قُ عُ  –الن قْ عَ  –ل اقِ ل : ] عَ قْ عَ  -
 الب[قُ  –وب لُ ق ُ  –ب الِ قَ مَ  –ان بَ لْ ب : ] ق َ لْ ق َ  -
 وس[فُ ن ُ  –اس فَ ن ْ أَ  – انِ سَ فْ ن َ  –س افِ نَ س : ] مَ فْ ن َ  -
 د[الِ وَ مَ  –د الِ وَ  –الد وْ أَ  –يد الِ وَ : ] مَ  د لَ وَ  -

 
 صل الكلمة بضدها فيما يلي: -ب

 المضاد  الكلمة
 ملْ ظُ  ورنُ 
 المظَ  ماتَ خَ 
 لوَّ أَ  لدْ عَ 

 رسْ عُ الْ  اإليمان
 رفْ الكُ  رسْ يُ الْ 
 

 أسئلة الفهم:ثانيا: 

َما اْلَمْقُصوُد بِالظُُّلَماِت؟ َوَما [ لنُّورِ َن الظُُّلَماِت إََلى امِ  الناس اإِلْسالُم فََأْخرَجَ  َجاءَ ] -1
 لنُّوِر؟اْلَمْقُصوُد بِا

 ؟ي  بِ نَ  رُ آخِ  نْ ؟ ومَ ي  بِ نَ  لُ وَّ هو أَ  نْ مَ  -2
 م؟لِ سْ مُ لْ لِ  المُ اإلسْ  ظَ فَ ماذا حَ  -3
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 م؟لِ سْ مُ الْ  المُ ي اإلسْ ب ِ رَ ي ُ  فَ يْ كَ  -4
 ؟المِ اإلسْ بِ  مُ لِ سْ مُ الْ  ي ُ عِ يَ  فَ يْ كَ  -5
 م؟اتَ خَ الْ  تابُ كِ الْ  م؟ ومااتَ خَ الْ  ينُ ما الد ِ  -6
 الم؟اإلسْ  رَ ي ْ ا غَ ينً دِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي َ  اللهُ  لُ بَ قْ ي َ  لْ هَ  -7
 

 ة:اآلتي اتِّ مَ لِّ كَ الْ  نَ مِّ  هُ بُ ناسِّ ا يُ مَ بِّ  اغَ رَ فَ الْ  أَلْ مْ ثالثا: اِّ 
 بور[الزَّ  –يل جِ اإلنْ  –راة وْ الت َّ  –يسى عِ  –ى موسَ  –إبراهيم  –]آدم  
 ى عليه السالم هو .................ى موسَ علَ  لَ زِ نْ الذي أُ  الكتابُ  -1
 ى عليه السالم هو .................عيسَ الكتاُب الذي أُْنزَِل عَلى  -2
 د عليه السالم هو ..................داوُ  الكتاُب الذي أُْنزَِل عَلى -3
 ود هو .................هُ ي َ الْ  يُّ بِ نَ  -4
 ى هو ..............ارَ صَ النَّ  يُّ بِ نَ  -5
 اء هو ...............يَ بِ أبو النْ  -6
  ر هو ................شَ أبو البَ  -7
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  :عشر سالسادالدرس 
 

 ؟ةي  بِّ رَ عَ الْ  ةِّ غَ ا في الل  رً اهِّ مَ  ونُ كُ تَ  فَ يْ كَ 
 

 : السَّالُم َعَلْيُكْم يا َمْحُموُد.   َأْحَمدُ 
 : وَعَلْيُكْم السَّالُم وَرْحَمُة اللِه وبَ رََكاتُُه.   َمْحُمود  
 : َما َماَدُة اْلِحصَِّة التَّالَِية؟   َأْحَمدُ 

 َعَربية.ال َغةُ اللُّ  :   َمْحُمود  
 : َمْن ُمَعلِ ُم َهِذِه اْلَماَدِة؟  ُحَسْين  
 : ُهَو اُلْسَتاُذ َعْبُد الرَّْحَمِن.   َمْحُمود  
 .ة َأْهِل اْلَجنَّة ولَُغُة َرُسوِل الله ولُغَ  آنِ رْ قُ لَنَّها لَُغُة الْ  ؛: أَنَا ُأِحبُّ اللُّغَة اْلَعَربِيَّة   َأْحَمدُ 
 : وأنا أَْيًضا ُأِحبُّ اللَُّغَة اْلَعَربِيَّة.  محمود
 : ِإن ََّها َماَدة  َصْعَبة .  ُحَسْين  
 : ال ِإن ََّها لَْيَسْت َصْعَبًة.   َمْحُمود  
 َكِلَماٍت َعَربِيًَّة.  : إَنََّك تَ َراَها َصْعَبًة؛ لَنََّك ال ُتَذاِكُر، وال َتْحَفظُ    َأْحَمدُ 

 : َكْيَف َأُكوُن َماِهًرا ِفي اللغة العربية؟  ُحَسْين  
اقرأ كثيرا في ، و َكِثيرَةً   َكِلَماٍت َعَربِيَّةً   ظْ فَ حْ اِفي اْلُمَذاَكَرِة، و  اجتهد:    َمْحُمود  
 ِب اْلُكتُ 

، َكِثيًرا  اْلَكالِم واْلُحَوارِ بِ  اْلَعَربِيَّةَ  اللَُّغةَ  سْ ارِ ومَ ا، يرً ثِ كَ   اللَُّغَة اْلَعَربِيَّة بْ تُ واكْ اْلَعَربِيَِّة، 
 .ِبَذِلَك َسَتُكوَن َماِهرًا في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة

 : اُْسُكُتوا اُْسُكُتوا اُلْسَتاُذ َوَصَل.  ُحَسْين  
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 أوال: أسئلة الفهم:

 
 ة؟يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ َمْن ُمَعلِ ُم اللُّ  -1
 ة؟يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  ِلَماَذا ُيِحبُّ َأْحَمدُ  -2
 ؟َصْعَبة   ة َماَدة  يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ ِلَماَذا يَ َرى ُحَسْين  َأنَّ اللُّ  -3
 ؟كَ لِ ذَ  فَ يْ ة؟ كَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ َهْل تُرِيُد َأْن َتُكوَن َماِهرًا ِفي اللُّ  -4
 اْلَمَواَد اْلَعَربِيََّة اْلِتي َتْدُرَسَها. اُذُْكرْ  -5
 ؟ةِ سَ رَ دْ مَ ْدُرُسَها في الْ َما اللَُّغاِت اْلِتي تَ  -6
 

 ة:بَ اسِّ نَ مُ  ات  مَ لِّ كَ ثانيا: امأل الفراغ بِّ 
 لَنَّها.................................................. ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ أنا ُأِحبُّ اللُّ  -
 ............... ةَ غَ ................. واللُّ  ةَ غَ واللُّ  ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ أنا أَْدُرُس  -
 هي ...................................... الله  ولِ سُ لَُغُة رَ  -
 . ولِ سُ أَفْ َهَم َحِديَث الرَّ و ى أَفْ َهَم .................. تَّ حَ  ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ أنا أَْدُرُس اللُّ  -
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 عشر: بعالدرس السا
 [ثِّ ن  ؤَ مُ والْ  رِّ ك  ذَ مُ الْ  نَ يْ ب َ ي اضِّ مَ الْ  لُ عْ فِّ الْ ]

 

 ال:ثَ مِّ كما في الْ   ثِّ ن  ؤَ مُ إلى الْ  المَ كَ الْ  لْ و ِّ حَ  -1
 ثن  ؤَ مُ ُمْفَرد  رك  ذَ مُ ُمْفَرد 

 اهَ إلى بَ ْيِت َجد ِ  تْ َذَهبَ  ةُ يجَ دِ خَ  هِ َذَهَب إلى بَ ْيِت َجد ِ  رمَ عُ 
 خِ بَ طْ مَ في الْ  اهَ أُمَّ  تْ َساَعدَ  يَ هِ   خِ بَ طْ مَ في الْ  هُ َساَعَد أُمَّ  وهُ 
 اْلِكتاَب في اْلَحِقيَبةِ  تَ َوَضعَ  يَ هِ  في اْلَحِقيَبِة َوَضَع اْلِكتاَب  وهُ 

 ......................................... هُ ُغْرفَ تَ  دُ مَ حْ أَ رَتَّب 
 ......................................... هُ رَبَّ  نُ مِ ؤْ مُ الْ ِاْستَ ْغِفَر 

 ......................................... هُ َغَسَل َمالِبسَ  وهُ 
 ......................................... هُ زَاَر َجارَ  نِ مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ 

 

 ال:ثَ مِّ كما في الْ   ثِّ ن  ؤَ مُ إلى الْ  المَ كَ الْ  لْ و ِّ حَ  -2
 ثنَّ ؤَ ى مُ نَّ ث َ مُ  ركَّ ذَ ى مُ نَّ ث َ مُ 

 امَ هْ تِ خْ أُ  ةِ ارَ يَ زِ لِ  اتَ ب َ هَ ذَ  ةُ صَ فْ وحَ  ةُ شَ ائِ عَ  امَ هَ تِ خْ أُ  ةِ ارَ يَ زِ لِ  ابَ هَ ذَ  يٌّ لِ محمد وعَ 
 امَ هِ تِ يْ إلى ب َ  اتَ عَ جَ رَ  امَ هُ  امَ هِ تِ يْ إلى ب َ  اعَ جَ رَ  امَ هُ 
 رصْ ية في مِ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  اتَ مَ لَّ عَ ت َ  امَ هُ  رصْ ية في مِ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  امَ لَّ عَ ت َ  امَ هُ 
 ......................................... ِهَماَمَع َفرِيقِ  اَلِعبَ  امَ هُ 
 ......................................... امَ هِ لِ صْ في فَ  اسَ لَ جَ  انُ مَ ثْ وعُ  انُ رَ مْ عِ 
 ......................................... ةرَ ائِ الطَّ بِ  ارَ اف َ سَ  انُ مَ قْ ولُ  رٍ كْ و بَ أبُ 
 ......................................... امَ هُ امَ عَ طَ  الكَ أَ  امَ هُ 
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 ال:ثَ مِّ ا في الْ مَ كَ   ثِّ ن  ؤَ مُ إلى الْ  المَ كَ الْ  لْ و ِّ حَ  -3

 ثنَّ ؤَ مُ  عُ مْ جَ  ركَّ ذَ مُ  عُ مْ جَ 
 نْ هِ في َفْصلِ  نَ ِاْجَتَمعْ  باتُ الِ الطَّ  مهِ في َفْصلِ  وااْجَتَمعُ  الطالبُ 

ت َ  واَنظَّفُ  مْ هُ  ت َ  نَ َنظَّفْ  نَّ هُ  مْ هُ بَ ي ْ  نَ هُ بَ ي ْ
 اآلنَ  نَ َحَضرْ  نَّ هُ  اآلنَ  واَحَضرُ  مْ هُ 
 ......................................... اَلَدبَ  مهُ ب َ ُطال واَعلَّمُ  ونَ مُ ل ِ عَ مُ الْ 
 ......................................... .واالنَِّصيَحَة وَعَملُ  واَسِمعُ  مْ هُ 
 ......................................... إلى اْلَمِديَنةِ  واوَذَهبُ  مْ هِ تِ َسيَّارَ  وارََكبُ  مْ هُ 
 ......................................... مهُ أَْلِسنَ ت َ  وااْلَكْذَب وَحَفظُ وا تَ رَكُ  ونَ حُ الِ الصَّ 
 

 اآلتية: رِّ ائِّ مَ لض  لِّ  ةَ لَ مْ جُ الْ  لْ و ِّ حَ  -4
 َهاَغَسَلْت َمالِبسَ  يَ هِ   هُ رَتََّب ُغْرفَ تَ  وَ هُ 

 ............................... هما
 ............................... هم
 ............................... أنا
 ............................... نحن
 ............................... أنتَ 
 ............................... أنتما
 ................................ أنتم

 ............................... هما 
 ............................... هن
 ............................... أنا
 ...............................نحن
 ............................... أنتِ 
 ............................... أنتما
 ............................... أنتن
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 ة:يَ اآلتِّ  اتِّ مَ لِّ كَ الْ  نَ مِّ  هُ بُ اسِّ نَ ا ي ُ مَ بِّ  لِّ مَ جُ في الْ  اغَ رَ فَ الْ  أَلْ مْ اِّ  -5

 [تْ بَ هَ ذَ  –ا تَ ب َ هَ ذَ  – بَ هَ ذَ  – نَ بْ هَ ذَ  –ا بَ هَ ذَ  –وا بُ هَ ]ذَ 

 لِ صْ فَ .................... إلى الْ  مُ ل ِ عَ مُ الْ  -
 .لِ صْ فَ ................... إلى الْ  ةُ مَ ل ِ عَ مُ الْ  -
 ينَ مِ ل ِ عَ مُ الْ  ةِ فَ رْ .................. إلى غُ  انِ مَ ل ِ عَ مُ الْ  -
 اتِ مَ ل ِ عَ مُ الْ  ةِ فَ رْ ................. إلى غُ  انِ تَ مَ ل ِ عَ مُ لْ ا -
 .ولِ صُ فُ .................. إلى الْ  ونَ مُ ل ِ عَ مُ الْ  -
 .ولِ صُ فُ ................. إلى الْ  اتُ مَ ل ِ عَ مُ الْ  -

 

 ا يلي:يمَ فِّ  نِّ يْ سَ وْ قَ الْ  نَ يْ ا ب َ م  مِّ  يحَ حِّ الص   لَ عْ فِّ الْ  رْ ت َ خْ اِّ  -6
 .يضَ رِ مَ وا[ الْ جُ الَ عِ  – تْ جَ الَ عَ  –ا جَ لَ عاَ  – نَ جْ الَ ]عَ  ثاتيبَ بِ الطَّ  -
 اْلَمرِيَض.ا[ تَ جَ الَ عَ  – جَ الَ عَ  – تْ جَ الَ عَ  –جا الَ ] عَ  يبُ بِ الطَّ  -
 اْلَمرِيَض.وا[ جُ الَ عَ  – نَ جْ الَ عَ  - جَ الَ عَ  –ا جَ الَ ] عَ  اءُ بَ الط ِ  -
 رِيَض.اْلمَ [ نَ جْ الَ عَ  –ا جَ الَ عَ  –وا جُ الَ عَ  – جَ الَ ] عَ  انِ يبَ بِ الطَّ  -
 اْلَمرِيَض.[ نَ جْ الَ عَ  –ا تَ جَ الَ عَ  –ا جَ الَ عَ  – تْ جَ الَ ] عَ  ةُ يبَ بِ الطَّ  -
 اْلَمرِيَض.ا[ تَ جَ الَ عَ  –ا جَ الَ عَ  – نَ جْ الَ عَ  –وا جُ الَ ]عَ  انِ تَ يب َ بِ الطَّ  -
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 :رَ شَ عَ  نَ امِ ثَّ الالدرس 
 َأَدُب االْختِّالطِّ في اْلَمْدَرَسةِّ.

 .َرْحَمُة اللهالُم َعَلْيُكم وَ : السَّ   الستاذ 
 : َوَعَلْيُكم السَّالُم َوَرْحَمُة اللِه َوبَ رََكاتُه. الطالب 
 .: َكيَف َحاُلُكمْ    الستاذ
 ِبَخْيٍر. نحن ،: الحمُد لله  الطالب
 ُأْسَتاذ؟َهْل َتْسَمُح ِلي ِبُسَؤاٍل يا :     محمد
 محمد.: تَ َفضَّْل يا    الستاذ
 ؟ِط في التَّعِليمِ : َما ُحْكُم االْخِتال     محمد
 واْلُمْسِلمِة االْخِتالُط ِضْمَن ُشُروِط الشَّرِيَعة.  : َيُجوُز لِلُمْسِلمِ    الستاذ
 ؟َوَما ِهَي ُشُروُط الشَّرِيَعة :   يوسف
 : ُهَناَك ُشُروط  أَْربَعة  ِهَي:   الستاذ

 َخْلَوة . دُ وجَ  يُ ال: الش ْرُط الو لُ 
 اللِ َباَس الشَّْرِعيَّ.  اسَ بَ لْ ي َ  أنْ : الش ْرُط الث انِّي

 أو التََّسوُِّق. ليمِلالْختالِط َكالتَ عْ  ُمَباَحةٍ  َحاَجةٍ ُوُجوُد : الش رُط الث الِّث
 اْلُمَعاَمَلِة َعَلى َقْدِر اْلَحاَجِة.: الش رُط الر ابِّعُ 

 اذ.تَ سْ أُ : ُشْكرَاً يا  الطالب
 ا.: َعْفوً   الستاذ
 

  



61 

 

:ُشُروُط الأوال:   ل َِّباسِّ الش ْرعِّي ِّ
 

بْ شروُط ال ْب لُشُروُط الل َِّباسِّ الش   ُمْسلِّمةللْ  لباسِّ الشرعي ِّ الواجِّ  ْلُمْسلِّمِّ ْرعِّي ِّ اْلَواجِّ
 نِ يْ فَ كَ والْ  هَ جْ وَ الْ َجِميَع َبَدِنَها ِإال َيْستُ َر أْن  -
 ا َفال يُ َرى َما َتْحَتهأْن َيُكوَن َكِثيفً  -
 أَْعَضاءَ ال َيِصُف ، فَ اأْن َيُكوَن َواِسعً  -

 الَجَسد
 رَ ظَ نَّ ال ال يَ ْلِفتَ و  رِ طْ عِ الْ ِمَن  وَ لُ خْ يَ  أنْ  -
 أْن َيْخُلَو َوْجُه الَمْرأِة ِمن الز ِيَنِة  -
 .الر َِجال أالَّ ُيْشِبَه لَِباسَ  -

  .الَعْورَةَ  سترأْن يُ  -
 .اْلُمْسِلمينأَْعَراَف و  أْخالقَ  بَ اسِ نَ أن ي ُ  -
 ِسَعاً أْن َيُكوَن َوا -
 أْن َيُكوَن َكِثيَفا -
 نِ َساِء.ال أالَّ ُيْشِبَه لَِباسَ  -

 
 أسئلة الفهم:ثانيا: 

ْب َعْن اَلْسئَِّلةِّ اآلتية:  َأجِّ
 ؟ينمِ لِ سْ مُ الْ  نَ يْ ب َ  الطِ تِ خْ لال ةِ يعَ رِ الشَّ  وطُ رُ ما شُ  -1
 .الطُ تِ يها االخْ فِ  وزُ جُ التي يَ  االتِ حَ الْ  ضَ عْ اذكر ب َ  -2
 َباِس الشَّْرِعيِ  لْلَمْرأَِة اْلُمْسِلَمة.الل ِ  بَ يِ ْن ُشُروطَ  -3
 ؟للرَُّجِل اْلُمْسِلم اللِ َباس الشَّْرِعي   ما شروط -4
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 :رَ شَ عَ  عَ اسِ التَّ  سُ رْ الدَّ 
 :[ثن  ؤَ مُ والْ  رِّ ك  ذَ مُ الْ  نَ يْ ب َ  رُ مْ الَ ]

 :الِّ ثَ مِّ ا في الْ مَ كَ   ثِّ ن  ؤَ مُ إلى الْ  المَ كَ الْ  لْ و ِّ حَ  -1
 ثن  ؤَ مُ ُمْفَرد  رك  ذَ مُ ُمْفَرد 

 كِ إلى بَ ْيِت َجد ِ  ياْذَهب ِ  ةُ يجَ دِ خَ يا كَ اْذَهْب إلى بَ ْيِت َجد ِ  رمَ عُ يا
 خِ بَ طْ مَ في الْ  كِ أُمَّ  يَساِعدِ  نجوىيا  خِ بَ طْ مَ في الْ  كَ أُمَّ  علييا َساِعدْ 
 اْلِكتاَب في اْلَحِقيَبةِ   يَضعِ  أميرةيا اْلِكتاَب في اْلَحِقيَبِة  َضعْ  عثمانيا
 ......................................... كَ ُغْرفَ تَ  دُ مَ حْ أَ اي بْ رَت ِ 
 ......................................... كَ رَبَّ  نُ مِ ؤْ مُ يا ْستَ ْغِفرْ ا
 ......................................... نِ مَ حْ الرَّ  دَ بْ عَ ياَك َمالِبسَ  َغَسلْ ا
 ......................................... كَ مِ ل ِ عَ مُ  ةَ يحَ صِ نَ  عْ مَ اسْ 

 

 :الِّ ثَ مِّ ا في الْ مَ كَ   ثِّ ن  ؤَ مُ إلى الْ  المَ كَ الْ  لْ و ِّ حَ  -2
 ُمثَ نَّى ُمَؤنَّث ُمثَ نَّى ُمذَكَّر

 اُكمَ َعم ِ لِزِيَارَِة  اَهبَ ذْ ا انِ تَ ب َ الِ طَ يا اُكمَ َعم ِ لِزِيَارَِة  اَهبَ ذْ ا انِ بَ الِ طَ يا
 امَ كُ إلى بَ ْيتِ  اعَ جِ رْ ا انِ تَ ب َ الِ طَ يا كماتِ ى بَ يْ إلَ  اعَ جِ رْ ا انِ بَ الِ طَ يا
 ية.اللَُّغَة اْلَعَربِ  اتَ َعلَّمَ  ةُ يرَ ظِ نَ ويا ةُ شَ ائِ عَ يا .يةَ اللَُّغَة اْلَعَربِ  اتَ َعلَّمَ  دُ مَّ حَ مُ ويا دُ مَ حْ أَ يا
 ......................................... امَ كُ ُصورًَة لِبَ ْيتِ  امَ سِ رْ ا انِ جَ وْ الزَّ  اهَ ي ُّ أَ 
 ......................................... امَ كُ في َفْصلِ  اسَ لِ جْ ا انُ مَ ثْ عُ ياو  انُ رَ مْ عِ يا
 ......................................... يرَ صِ عَ الْ  ابَ رَ شْ اِ  يمُ عِ نَ ويا انُ مَ قْ لُ يا
 ......................................... اُكمَ طََعامَ  الكُ  َوَلَديَّ يا
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 :الِّ ثَ مِّ ا في الْ مَ كَ   ثِّ ن  ؤَ مُ إلى الْ  المَ كَ الْ  لْ و ِّ حَ  -3
 ثنَّ ؤَ مُ  عُ مْ جَ  ركَّ ذَ مُ  عُ مْ جَ 

 نَّ كُ في َفْصلِ  نَ عْ ِاْجَتمِ  اتُ بَ الِ الطَّ  اهَ ت ُ ي َّ أَ  مْ كُ في َفْصلِ  واعُ اْجَتمِ  البُ الطُّ  اهَ ي ُّ أَ 
 ُكنَّ تَ ُغْرف َ  نَ فْ َنظ ِ  ياتِ نَ ب َ يا مْ كُ تَ ُغْرف َ  وافُ َنظ ِ  يائِ نَ ب ْ أَ يا
 .ُكنَّ إلى َمْدَرَستِ  اآلنَ  نَ ْذَهْب ا اتُ نَ ب َ يا مْ كُ إلى َمْدَرَستِ  اآلنَ  واِاْذَهبُ  الدُ وْ أَ يا
 ..........................اْلُمَعلِ ُماُت  أيتها اَلَدبَ  مكُ بَ ُطال وامُ َعل ِ  ونَ مُ ل ِ عَ مُ الْ  اهَ ي ُّ أَ 
 ................................ اتُ يَ ت َ ف َ يا .واَملُ اعْ النَِّصيَحَة و  واعُ مَ اسْ  ابُ بَ شَ يا
 ............................. التُ امِ عَ يا مْ كُ لِ مَ عَ لِ  واَهبُ اذْ و  ُكمْ تَ َسيَّارَ  واَكبُ اْر  الُ مَّ عُ يا
 ............................ اءُ سَ الن ِ  اهَ ت ُ أي َّ  مكُ أَْلِسنَ تَ  واَفظُ احْ اْلَكْذَب و وا كُ اتْ ُر  النَّاسُ  اهَ ي ُّ أَ 
 

 :عمْ جَ ى والْ ن  ث َ مُ لْ لِّ  ةَ لَ مْ جُ الْ  لْ و ِّ حَ  -4
 كِ في َعَملِ  يَأْخَلصِ  ةُ مَ ل ِ عَ مُ الْ  اهَ ت ُ ي َّ أَ   كَ ْخِلْص في َعَملِ أَ  مُ ل ِ عَ مُ الْ  اهَ ي ُّ أَ 
 .......................  انِ مَ ل ِ عَ مُ الْ  اهَ ي ُّ أَ 
 ......................  ونَ مُ ل ِ عَ مُ الْ  اهَ ي ُّ أَ 

 
 

 ...................... انِ تَ مَ ل ِ عَ مُ الْ ا هَ ت ُ ي َّ أَ 
 ...................... اتُ مَ ل ِ عَ مُ الْ  اهَ ت ُ ي َّ أَ 

 كِ تِ اسَ رَ في دِ  يدِ هِ تَ اجْ  ةُ بَ الِ الطَّ  اهَ ت ُ ي َّ أَ   كَ تِ اسَ رَ في دِ  دْ هِ تَ جْ اِ  بُ الِ الطَّ  اهَ ي ُّ أَ 
 ........................ انِ بَ الِ الطَّ  اهَ ي ُّ أَ 
 ........................ البُ الطُّ  اهَ ي ُّ أَ 

 ....................... انِ تَ ب َ الِ الطَّ  اهَ ت ُ ي َّ أَ  
 ...................... اتُ بَ الِ الطَّ  اهَ ت ُ ي َّ أَ 

 .آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  كِ دَ رْ وِ  يئِ رَ ق ْ اِ  ةُ مَ اطِ فَ يا  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  كَ دَ رْ وِ  أْ رَ ق ْ اِ  دُ مَّ حَ مُ يا
 .......................... انِ دَ مَّ حَ مُ يا
 .......................... ونَ دُ مَّ حَ مُ يا

 .......................... انِ تَ مَ اطِ فَ يا 
 ......................... اتُ مَ اطِ فَ يا
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 امأل الفراغ في الجمل بما يناسبه من الكلمات اآلتية:  -5

 ِاْسَمعا[ –ِاْحَفْظ  –ِاْغِسُلوا  –اُْطُبَخا  –اْكتُبي -]ِاْغِسْلَن  

 محمد ............... السُّورة. يا -
 يا َسِميَرُة.................واِجَباِتِك اْلَمْدَرِسية. -
 طالبان ............... َكالم اْلُمَعلِ م وافهما.الا هيأ -
 يا أُمِ ي ويا ُأْخِتي................ الطََّعاَم أنا َجْوَعاُن. -
 يا أَبْ َنائي................. السَّيَّارة. -
 َناتي ................... اْلَمالِبس.يا ب َ  -

 
 اختر الفعل الصحيح مما بين القوسين فيما يلي: -6
 ة.ذَ فِ ا[ النَّ نَ حْ فتَ اِ  –ح فتَ اِ  –ي حِ فتَ اِ  –ا حَ فتَ ]اِ  عادُ ياسُ  -
 ة.ارَ يَّ السَّ  نِ ا عَ يدً عِ ا[ بَ بَ عَ لْ اِ  – بْ عَ لْ اِ  - نَ بْ عَ لْ اِ  –وا بُ عَ لْ ]اِ  الدُ وْ ياأَ  -
 وا[ في المدرسة.دُ هِ تَ جْ اِ  –ا دَ هِ تَ جْ اِ  – دْ هِ تَ جْ اِ  –ي دِ هِ تَ جْ ياَوَلَديَّ ]اِ  -
 ل.مَ عَ ا[ في الْ صَ لِ خْ أَ  –ي صِ لِ خْ أَ  – نَ صْ لِ خْ أَ  –وا صُ لِ خْ ]أَ  انِ تَ لِ امِ عَ ا الْ هَ ت ُ ي َّ أَ  -
 اِْلَبَسا[ اْلِحَجاَب. –اِْلَبُسوا  –اِْلَبِسي  –اِْلَبْسَن ] اتُ نَ ب َ يا -
 ِاْرِجِعي[ إلى اْلبَ ْيِت. –ِاْرِجْعَن  –ِاْرِجَعا  –ياطَْلَحُة ]ِاْرِجْع  -
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 :ونَ رُ شْ العِ الدرس 

 يضِّ رِّ مَ الْ  ةُ ارَ يَ زِّ 
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 : السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.          ةُ حَ لْ طَ 
 ين : وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته.الد ِ  الحُ وصَ  ةُ يَ اوِ عَ مُ 

 َعَنا.: َأْهال وَسْهال يا طَْلَحُة ِاْجِلْس مَ  صالح الدين  
 َأنَّ َأْحَمَد َمرِيض  وهو اآلَن في اْلُمْسَتْشَفى. ا: َهْل َعَرفْ ُتمَ           ةُ حَ لْ طَ 
 : َمَتى َدَخَل اْلُمْسَتْشَفى؟          ةُ يَ اوِ عَ مُ 

 .الً يْ : أَْمِس لَ  طلحة          
 . َما َمَرُضُه؟6"َيْشِفَيهُ أْن  ،َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  ،َأْسَأُل اللَه اْلَعِظيمَ ":  صالح الدين  
 : أَْمِس َلَدَغْتُه نَاُموَسُة أَْيِدز. طلحة         
.  معاوية          : نَاُموُس الَْيِدز َخْطير 
َنا زِيَارَتُُه.ت: َشَفاُه اللُه.  صالح الدين    ِجُب َعَلي ْ
 َشاَء الله. : نَ َعْم . أنا َسَأُزورُُه بَ ْعَد َصالِة اْلَعْصِر ِإنْ  طلحة         
 : وأنا َسَأْذَهُب َمَعَك.   معاوية       
   َسَأُزورُه بَ ْعَد َصالِة  ،ِعْنِدي َعَمل   ؛: أنا َمْشُغول  بَ ْعَد َصالِة اْلَعْصرِ  صالح الدين  

 اْلَمْغِرِب ِإْن َشاَء الله.   
 ُمَعاِويَُة. : َهيِ ا بَِنا يا    طلحة        
 َأُزورُُه ِإْن َشاَء الله.سلَْيِه، وبَ َعَد اْلَمْغِرِب : َسالِمي إِ  صالح الدين  

 
 
 
 

                                                 
 اهُ افَ ( إال عَ كَ يَ فِ شْ يَ  أنْ  مِ ظيِ العَ  شِ رْ عَ الْ  بَّ رَ  يمَ ظِ عَ الله الْ  لُ أَ سْ ات: )أَ رَّ مَ  عَ بْ ه سَ دَ نْ فقال عِ  هُ لُ جَ أَ  هُ رْ ضُ حْ يَ  مْ ا لَ يضً رِ مَ  ادَ عَ  نْ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَ  6

 لترمذي وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري.ض" رواه أبو داود وارَ مَ ذلك الْ  نْ الله مِ 
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:من  ***  ُدَعاُء زِّيَارَةِّ اْلَمرِّيضِّ

 
 

َفاَء إال ، الل ُهم  َرب  الن اسِّ ]من دعاء زيارة المريض: و ***  َأْذهِّْب اْلَباَس، اِّْشفِّ أَْنَت الش افِّي، ال شِّ
َفاُؤَك، فَاًء ال يَِّغادُِّر َسَقًما شِّ   7[شِّ

 أسئلة الفهم:

 ِلَماذا َدَخَل َأْحَمُد اْلُمْسَتْشَفى؟ -1
 َمَتى َسيَ ُزوُر طَْلَحُة وُمَعاِويَُة َأْحَمد؟  -2
ين َأْحَمَد؟   -3  َمَتى َسيَ ُزوُر َصالُح الدِ 
 َمَع طَْلَحة وُمَعاِويَة؟ صالُح الدينِلَماذا َلْم َيْذَهْب  -4
؟ َماَذا َيِجُب َعَلْيَك إذا َعَرْفَت َأنَّ َجاَركَ   -5  َمرِيض 
 َم َتْدُعو لْلَمرِيِض ِحيَن تَ ُزورُه؟ بِ   -6
 ما آداُب زِيارة اْلَمرِيض؟ -7

 
                                                 

 .عليه متفق  «  يُ َغاِدُر سَقماً اللَُّهمَّ ربَّ النَّاِس ، أَْذِهب اْلَبأَس ، واْشِف ، أَْنَت الشَّافي ال ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ، ِشفاًء ال» يُعوُد بَ ْعَض أَْهِلِه َيْمَسُح بيِدِه الُيْمنى ويقوُل :  كان النبيَّ   7
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  :ونَ رُ شْ عِ الْ  يَ ادِ حَ الْ  الدرس
 [ثِّ ن  ؤَ مُ والْ  رِّ ك  ذَ مُ الْ  نَ يْ ب َ  عُ ارِّ ضَ مُ لْ ا لُ عْ فِّ ]الْ 

 ث فيما يلي:ن  ؤَ مُ د الْ رَ فْ مُ ذكر إلى الْ مُ د الْ رَ فْ مُ الْ  لْ و ِّ حَ أوال: 
 ثنَّ ؤَ مُ الْ  دُ رَ فْ مُ الْ  ركَّ ذَ مُ الْ  دُ رَ فْ مُ الْ 

 اهَ ضَ رْ أَ  عُ رَ زْ ت َ  مُ يَ رْ مَ  هُ ضَ رْ أْ  عُ رَ زْ ي َ  ةُ يَ اوِ عَ مُ 
 َهاْسَمُع اْلُقرآَن ِمْن َهاتِفِ  تَ  هي هِ رآَن ِمْن َهاتِفِ قُ الْ  ْسَمعُ  َ ي هو
 ............................... ةُ يبَ بِ الطَّ   هُ اضَ رْ مَ  جُ الِ عَ ي ُ  يبُ بِ الطَّ 
 ................................ ةُ أَ رْ مَ الْ  هُ تَ ي ْ ب َ  فُ ظ ِ نَ ي ُ  لُ جُ الرَّ 
 ................................. ةُ ؤَ ب ُ اللَّ  هِ تِ يسَ رِ فَ بِ  كُ سِ مْ  يُ  دُ سَ الَ 
 كِ يدَ واعِ مَ  ينَ مِ رِ تَ حْ  تَ  أنتِ  كَ يدَ اعِ وَ مَ  مُ رِ تَ حْ  تَ  أنتَ 
 ةٍ عَ رْ سُ بِ  كِ تَ ارَ يَّ سَ  ينَ ودِ قُ ت َ  أنتِ  ةٍ عَ رْ سُ بِ  كَ تَ ارَ يَّ سَ  ودُ قُ ت َ  أنتَ 
 ................................. أنتِ  ايبً رِ قَ  رُ افِ سَ تُ سَ  أنتَ 
 ................................. أنتِ  ةٍ وَ سْ قَ بِ  كَ نَ اب ْ  بُ رِ ضْ تَ  أنتَ 
 ................................... أنتِ  رَ ب ْ والصَّ  ةَ اعَ جَ الشَّ  كَ اءَ نَ ب ْ أَ  مُ ل ِ عَ ت ُ  أنتَ 
 

 ث:ن  ؤَ مُ ى الْ ن  ث َ مُ ر إلى الْ ك  ذَ مُ ى الْ ن  ث َ مُ الْ  لْ و ِّ حَ ثانيا: 
 ثنَّ ؤَ مُ الْ ى نَّ ث َ مُ الْ  ركَّ ذَ مُ الْ ى نَّ ث َ مُ الْ 

 ةهَ اكِ فَ الْ  انِ يعَ بِ تَ  انِ تَ رَ اجِ التَّ  هاتانِ  ةهَ اكِ فَ الْ  انِ يعَ بِ يَ  انِ رَ اجِ التَّ  هذان
 امَ هُ ت َ يسَ رِ فَ  النِ كُ أْ تَ  انِ تَ رَ مِ لنَّ ا امَ هُ ت َ يسَ رِ فَ  النِ كُ أْ  َ ي انرَ مِ نَّ ال
 امَ هِ تِ يْ ب َ  ةِ يقَ دِ في حَ  انِ سَ لِ جْ  تَ  هما  امَ هِ تِ يْ ب َ  ةِ يقَ دِ في حَ  انِ سَ لِ جْ  َ ي هما
 ............................ انِ تَ ب َ العِ الَّ  اسٍ مَ حَ بِ  انِ بَ عَ لْ ي َ  انِ بَ عِ الالَّ 
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 ............................. انِ تَ لَ فْ الط ِ  امَ هِ م ِ أُ  امَ مَ أَ  انِ يَ كِ بْ ي َ  النِ فْ الط ِ 
 ................................ انِ تَ أَ رْ مَ الْ  امَ هِ وفِ يُ ضُ لِ  امَ عَ الطَّ  انِ مَ د ِ قَ ي ُ  النِ جُ رَّ ال

 اء  وَ ث سَ ن  ؤَ مُ ى الْ ن  ث َ مُ الْ  ابُ طَ ر وخِّ ك  ذَ مَ ى الْ ن  ث َ مُ الْ  ابُ طَ خِّ 
 امَ كُ في َعَملِ  انِ ْخِلصَ  تُ  نتماأ امَ كُ لِ مَ في عَ  انِ صَ لِ خْ  تُ  امَ تُ ن ْ أَ 

 في الدُّوالبِ  امَ كُ َمالِبسَ  انِ َرت ِبَ ت ُ  أنتما والبِ في الدُّ  امَ كُ سَ البِ مَ  انِ بَ ت ِ رَ ت ُ  أنتما
 ................................ أنتما ةٍ عَ رْ سُ بِ  انِ مَ هَ فْ ت َ  أنتما
 ................................ أنتما امَ كُ مَ حِ رَ  النِ صِ تَ  أنتما
 

 فيما يلي: ثِّ ن  ؤَ مُ الْ  عِّ مْ جَ لْ لِّ  رَ ك  ذَ مُ الْ  عَ مْ جَ الْ  لْ و ِّ حَ ثالثا: 
 الجمع المؤنث الجمع المذكر

 نَّ هُ ت َ ب َ ر ِ دَ مُ  نَ رْ ظِ تَ ن ْ ي َ  اتُ بَ عِ الالَّ  مْ هُ  بَ ر ِ دَ مُ  ونَ رُ ظِ تَ ن ْ ي َ  ونَ بُ عِ الالَّ 
 نَّ هِ تِ يَ رْ ق َ  دِ جِ سْ في مَ  ةً اعَ مَ جَ  ينَ ل ِ صَ يُ  نَّ هُ  مهِ تِ يَ رْ ق َ  دِ جِ سْ في مَ  ةً اعَ مَ جَ  ونَ لُّ صَ يُ  هم
 نَّ هِ اجِ وَ زْ أَ  ارَ رَ سْ أَ  نَ ظْ فَ حْ يَ  اءُ سَ الن ِ  مْ هِ دِ لَ ب َ  نَ مْ أَ  ونَ ظُ فَ حْ يَ  رُ كَ سْ عَ الْ 
 ........................... اتُ بَ الِ الطَّ  مْ هُ مَ ل ِ عَ مُ  ونَ مُ رِ تَ حْ يَ  البُ الطُّ 
 ............................. اتُ مَ لِ سْ مُ الْ  الً امِ كَ   مْ هُ ب َ اجِ وَ  ونَ دُّ ؤَ ي ُ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ 
 ................................... نَّ هُ  مْ هِ حِ صْ في نُ  ونَ صُ لِ خْ ويُ  ونَ حُ صَ نْ ي َ  هم
 نَ حْ صَ نْ ا ت َ مَ  بِ  نَ لْ مَ عْ وال ت َ  نَ مْ لَّ كَ تَ ت َ  أنتن ونحُ صَ نْ ا ت َ مَ  بِ  ونَ لُ مَ عْ وال ت َ  ونَ مُ لَّ كَ تَ ت َ  أنتم
 امً ائِ دَ  نَّ كُ لِ مَ عَ  نْ عَ  نَ رْ خَّ أَ تَ ت َ  أنتن امً ائِ دَ  مْ كُ لِ مَ عَ  نْ عَ  ونَ رُ خَّ أَ تَ ت َ  أنتم
 ...................................  أنتن  ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  ونَ سُ رُ دْ تَ  أنتم
 ................................... أنتن ادً ي ِ جَ  مْ كُ تَ ين َ دِ مَ  ونَ فُ رِ عْ ت َ  أنتم
 ................................... أنتن ركَ نْ مُ الْ  ونَ رُ كِ نْ وت ُ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  ونَ رُ مُ أْ تَ  أنتم
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 :مُ زَ لْ ما ي َ  رْ ي ِّ وغَ  ةِّ يَ الِّ الت   رِّ ائِّ مَ الض   يرِّ مِّ الض  بِّ  لْ دِّ بْ ت َ سْ رابعا: اِّ 

 يتِّ يْ في ب َ  لُ مَ عْ أَ  أنا

 نحن .................................

 ............أنَت ....................

 أنِت ................................

 أنتما ................................

 أنتم ................................

 أنتن ................................

 هو ................................

 هي ................................

 ..................هما ..............

 هما ................................

 هم ................................

 هن ................................

 هُ ضَ رْ أَ  عُ رَ زْ ي َ  هو 

 هي ................................

 هما ................................

 ...هما .............................

 هم ................................

 هن ................................

 أنا ................................

 نحن ................................

 أنَت ................................

 أنِت ................................

 ........أنتما ........................

 أنتم ................................

 أنتن ................................
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 ي:لِّ فيما يَ  بِّ اسِّ نَ مُ الْ  يرِّ مِّ الض  بِّ  لِّ مَ جُ في الْ  اغَ رَ فَ الْ  ألْ مْ خامسا: اِّ 

 أنا[ –أنتما  –هي  –أنتم  –هم  –أنِت  –]نحن  

 .قَّ حَ الْ  ولُ قُ ............ أَ  -1
 .قَّ حَ الْ  ونَ ولُ قُ ............ ي َ  -2
 اْلَحقَّ. ولُ قُ ............ ن َ  -3
 اْلَحقَّ. ينَ ولِ قُ ............ ت َ  -4
 اْلَحقَّ. ونَ ولُ قُ ............ ت َ  -5
 اْلَحقَّ. ولُ قُ ............ ت َ  -6
 اْلَحقَّ. والنِ قُ ............ ت َ  -7

 ي:لِّ فيما يَ  نِّ يْ سَ وْ قَ الْ  نَ يْ ا ب َ م  مِّ  بَ اسِّ نَ مُ الْ  يرَ مِّ الض   رْ ت َ خْ سادسا: اِّ 

 أنَت[ –هي  –أنا  –. ]هو هُ امَ عَ طَ  لُ كُ أْ يَ ...........  -1
 هن[ –هم  –أنتم  –. ]نحن مْ هُ امَ عَ طَ  ونَ لُ كُ أْ يَ ..........  -2
 هن[ –أنتن  –أنتم  –. ]أنَت نَّ كُ امَ عَ طَ  نَ لْ كُ أْ .......... تَ  -3
 هن[ –هم  –أنتم  –]نحن . مْ كُ امَ عَ طَ  ونَ لُ كُ أْ تَ ..........  -4
 أنا[ –هي  –أنِت  –. ]أنَت كِ امَ عَ طَ  ينَ لِ كُ أْ .......... تَ  -5
 أنا[ –هي  –أنِت  –ا. ]أنَت هَ امَ عَ طَ  لُ كُ أْ .......... تَ  -6
  أنا[ –هي  –أنِت  –]أنَت . كَ امَ عَ طَ  لُ كُ أْ .......... تَ  -7
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 :ونَ رُ شْ عِ ي والْ انِ ثَّ ال سُ رْ الدَّ 

 انُ سَ والل ِّ  بُ لْ قَ الْ 

 .اةً ا شَ نَ لَ  حْ بَ : اذْ يَ ْوًما َسيِ ُدهُ له  الَ قَ  ا،دً بْ عَ  انَ كَ   يمَ كِ حَ الْ  انَ مَ قْ لُ 
 ها.نْ مِ  مٍ حْ لَ  بِ يَ طْ أَ ني بِ : آتِ هدُ ي ِ سَ  هُ لَ  الَ قَ ، ف َ اةَ الشَّ  انُ مَ قْ لُ  حَ بَ ذَ فَ 
 .هُ َسيِ دَ  امَ اهُ طَ عْ وأَ  انَ سَ والل ِ  بَ لْ قَ الْ  انُ مَ قْ لُ  عَ طَ قَ ف َ 
 ؟نِ يْ ذَ هَ  نْ مِ  بُ يَ طْ ا أَ يهِ فِ  سَ يْ لَ : أَ هُ لَ  الَ قَ ف َ 
 ا.مَ هُ ن ْ مِ  بُ يَ طْ ا أَ يهَ فِ  سَ يْ ى، لَ لَ : ب َ انُ مَ قْ لُ  الَ قَ ف َ 
 
 .اةً ا شَ نَ لَ  حْ بَ ذْ : اِ هُ لَ  الَ قَ  مَّ ا ثُ امً يَّ أَ  دُ ي ِ السَّ  رَ ظَ تَ ان ْ فَ 
 ا.هَ ن ْ مِ  مٍ حْ لَ  ثِ بَ خْ أَ ني بِ : آتِ هُ دُ ي ِ سَ  هُ لَ  الَ قَ ، ف َ اةَ الشَّ  انُ مَ قْ لُ  حَ بَ ذَ فَ 
 .هُ َسيِ دَ  امَ اهُ طَ عْ وأَ  انَ سَ والل ِ  بَ لْ قَ الْ  انُ مَ قْ لُ  عَ طَ قَ ف َ 
 َفِجْئتَ  مٍ حْ لَ  ثَ بَ خْ أَ  تُ بْ لَ ، وطَ انِ سَ والل ِ  بِ لْ قَ الْ بِ ِجْئَت فَ  مٍ حْ لَ  بَ يَ طْ أَ  تُ بْ لَ : طَ هُ دُ ي ِ سَ  هُ لَ  الَ قَ ف َ 
 ؟!ءٍ يْ شَ  ثَ بَ خْ وأَ  ءٍ يْ شَ  بَ يَ طْ أَ  انُ سَ والل ِ  بُ لْ قَ الْ  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ ،  انِ سَ والل ِ  بِ لْ قَ الْ بِ 
 
ا إذا مَ هُ ن ْ مِ  ثُ بَ خْ أَ  ءَ يْ شَ ، وال احَ لُ صَ إذا  اْلَقْلِب واللِ َسانِ  نَ مِ  بَ يَ طْ أَ  ء  يْ شَ  سَ يْ لَ  :انُ مَ قْ لُ  الَ قَ ف َ 
 ا.دَ سَ فَ 
 ثَ بُ إذا خَ  يث  بِ ، وخَ هُ انُ سَ ولِ  هُ بُ لْ ق َ  ابَ إذا طَ  ب  ي ِ طَ  انُ سَ نْ اإلِ فَ  ،انِ سَ اإلنْ  اسُ سَ أَ  انُ سَ والل ِ  بُ لْ قَ الْ فَ 
 .هُ انُ سَ ولِ  هُ بُ لْ ق َ 
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 اآلتية: ةَ لَ ئِّ السْ  بْ جِّ أَ أوال: 
 ؟انُ مَ قْ لُ  اهُ طَ عْ وماذا أَ  ى؟ولَ الُ  اةِ الشَّ  في انَ مَ قْ لُ  نْ مِ  دُ ي ِ السَّ  بَ لَ ماذا طَ  -1
 ؟انُ مَ قْ لُ  اهُ طَ عْ وماذا أَ  ؟ةِ يَ انِ الثَّ  اةِ الشَّ  نَ مِ  بَ لَ وماذا طَ  -2
 ؟ءٍ يْ شَ  بَ يَ طْ أَ  انُ سَ والل ِ  بُ لْ قَ الْ  ونُ كُ ى يَ تَ مَ  -3
 ؟ءٍ يْ شَ  ثَ بَ خْ أَ  انُ سَ لل ِ وا بُ لْ قَ الْ  ونُ كُ ى يَ تَ مَ  -4
 ا؟يثً بِ خَ  انُ سَ اإلنْ  ونُ كُ ى يَ تَ مَ  -5
 ا؟بً ي ِ طَ  انُ سَ اإلنْ  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ  -6
 ؟كَ لِ ذَ  فَ يْ " كَ هِ انِ سَ ولِ  هِ بِ لْ ق َ  هِ يْ رَ غَ صْ أَ بِ  ءُ رْ مَ : "الْ ةُ مَ كْ حِ الْ  ولُ قُ ت َ  -7
 .انَ مَ قْ لُ  ةِ ورَ في سُ  الكريمِ  رآنِ قُ في الْ  تْ اءَ ا جَ مَ كَ   هِ نِ البْ  انَ مَ قْ ا لُ ايَ صَ وَ  بْ تُ اكْ  -8

 

 فيما يلي: بِّ اسِّ نَ مُ الْ  ابِّ وَ جَ الْ بِّ  الَ ؤَ الس   لْ ثانيا: صِّ 

 وابالجَ   السؤال
 61 ؟يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ في الْ  ةً ورَ سُ  مْ كَ 
 6236 اْلُقْرآِن اْلَكرِيِم؟ا في ُجزءً  مْ كَ 
 14 اْلُقْرآِن اْلَكرِيِم؟ا في بً ِحزْ  مْ كَ 
 114 ْلَكرِيِم؟اْلُقْرآِن اا في رُبُ عً  مْ كَ 
 31 اْلُقْرآِن اْلَكرِيِم؟في  ةً آيَ  مْ كَ 
 241 اْلُقْرآِن اْلَكرِيِم؟في  ةً َسْجدَ  مْ كَ 

 

 



74 

 

 :ونَ رُ شْ عِ والْ  ثُ لِ االثَّ  سُ رْ الدَّ 
 يفْ الن   و  اتِّ بَ اإلث ْ  يالَ [ حَ  ، أَ  لْ ] هَ   ب الُ ؤَ الس  

 ي فيما يلي:فْ والن َّ  اتِ بَ اإلث ْ  ي  الَ حَ  هُ ابَ وَ وجَ  الَ ؤَ السُّ  لْ مَّ أَ أوال: تَ 
 ابوَ جَ الْ  يفْ الن َّ ات أو بَ اإلث ْ  اتً ب َ ث ْ مُ  الُ ؤَ السُّ 

 .م  ل ِ عَ ، أنا مُ  مْ عَ ن َ  ات  بَ ث ْ إِ  ؟م  ل ِ عَ مُ  أنتَ  لْ هَ 
 .س  دِ نْ هَ ال ، أنا مُ  ي  فْ ن َ 

 .تُ بْ هَ ، ذَ  مْ عَ ن َ  إثبات ؟مَ وْ الي َ  ةِ سَ رَ دْ مَ إلى الْ  تَ بْ هَ ذَ  لْ هَ 
 .تُ بْ هَ ال ، ما ذَ  نفي

 .مْ عَ ن َ  إثبات ؟كَ ابُ تَ ذا كِ هَ أَ 
 ال. نفي

 .تُ مْ هِ ، فَ  مْ عَ ن َ  إثبات ؟سَ رْ الدَّ  تَ مْ هِ فَ أَ 
 .تُ مْ هِ ا فَ ال ، مَ  نفي

 .مْ عَ ن َ  إثبات ؟مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ ت َ  لْ هَ 
 ال. نفي

 يَّ وِ شْ مَ الْ  كَ مَ السَّ  بُّ حِ ، أُ  مْ عَ ن َ  إثبات ؟يَّ وِ شْ مَ الْ  كَ مَ السَّ  بُّ حِ تُ أَ 
 .هُ بُّ حِ  ، ال أُ ال نفي

 .مْ عَ ن َ  إثبات ؟م  ل ِ عَ مُ  وكَ آبُ 
 يب  بِ بي طِ ال ، أَ  نفي

 :ة  ظَ الحَ مُ 
  :ابُ وَ جَ الْ  ونُ كُ يَ  ي ِ فِ نْ مَ ير الْ غَ  تُ بَ ث ْ مُ الْ [  ، أَ  لْ هَ ب  ] الُ ؤَ السُّ 

 ي ] ال [.فْ [ ، وفي الن َّ مْ عَ ]ن َ  اتِ بَ في اإلث ْ 
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 ي  اإلثْ َباتِّ والن  ْفي فيما يلي:تََأم ْل الس َؤاَل وَجَوابَُه َحالَ ثانيا: 
 ابُ وَ جَ الْ  يُ فْ أو الن َّ  اتُ بَ اإلث ْ  ايًّ فِ نْ مَ  الُ ؤَ السُّ 

 مَ وْ ي َ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ إلى الْ  تُ بْ هَ ى ، ذَ لَ ب َ  اتبَ اإلث ْ  ؟مَ وْ ي َ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ إلى الْ  بْ هَ ذْ تَ  مْ لَ أَ 
 مَ وْ ي َ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ إلى الْ  بْ هَ ذْ أَ  مْ لَ ،مْ عَ ن َ  يفْ الن َّ 

 .هُ يدُ رِ ى ، أُ لَ ب َ  اإلثبات ؟ابَ تَ كِ الْ  يدُ رِ ال تُ أَ 
 .هُ يدُ رِ ، ال أُ  مْ عَ ن َ  النفي

 ي.تِ يْ ذا ب َ ى ، هَ لَ ب َ  اإلثبات ؟كَ تَ ي ْ ذا ب َ هَ  سَ يْ لَ أَ 
 ي.تِ يْ ب َ  سَ يْ ، لَ  مْ عَ ن َ  النفي

 ى.لَ ب َ  اإلثبات ؟مَ وْ ي َ الْ  رَ افِ سَ تُ  نْ لَ أَ 
 .مَ وْ ي َ الْ  رَ افِ سَ أُ  نْ ، لَ  مْ عَ ن َ  النفي

 .اءَ ى ، جَ لَ ب َ  اإلثبات ؟يبُ بِ الطَّ  اءَ ا جَ مَ أَ 
 .اءَ ا جَ ، مَ  مْ عَ ن َ  النفي

 ي فِّ نْ مَ الْ  الُ ؤَ : الس  ة  ظَ الحَ مُ 
 ، طْ قَ [ ف َ    ] أَ ون بِ كُ يَ 

 [؛لْ ب  ]هَ  حُّ صِ فال يَ 
 [.يد ...رِ ال تُ  لْ : ]هَ ولَ قُ ن َ  أنْ  حُّ صِ ال يَ ي، فَ فْ ن َ  اةُ دَ ا أَ هَ دَ عْ ب َ  حَّ صِ [ ال يَ لْ ]هَ  لنَّ 
 : ي ِّ فِّ نْ مَ [ الْ    ] أَ بِّ  الِّ ؤَ الس   ابُ وَ جَ 

 [مْ عَ ب  ]ن َ  ي ِ فْ ى[ ، وفي الن َّ لَ   ]ب َ بِ  اتِ بَ في اإلث ْ 
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 ا:هَ ن ْ ى مِّ نَ عْ مَ الْ  بَ سْ حَ  طْ قَ ا ف َ دً احِّ ا وَ ابً وَ جَ  لُ مِّ تَ حْ [ تَ  ، أَ  لْ   ]هَ بِّ  ة  لَ ئ َ سْ ثالثا: أَ 

 ؟ م  لِ سْ مُ  تَ نْ أَ  لْ هَ  -
 ا[نَ هُ  يُّ فْ الن َّ  حُّ صِ ]ال يَ  .م  لِ سْ أنا مُ  مْ عَ ن َ  :ابُ وَ جَ الْ 

 ؟ ر  افِ كَ   تَ نْ أَ  لْ هُ  -
 ا[نَ هُ  اتُ بَ اإلث ْ  حُّ صِ ال يَ ] .م  لِ سْ ال أنا مُ  :ابُ وَ جَ الْ 

 ا؟ دً احِ وَ  اللهُ  سَ يْ لَ أَ  -
 ا[نَ هُ  يُ فْ الن َّ  وزُ جُ ال يَ ] .د  احِ وَ  ى، اللهُ لَ ب َ  :ابُ وَ جَ الْ 

 م؟لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  بُّ حِ تُ أَ  -
 ا[نَ هُ  يُ فْ الن َّ  وزُ جُ . ]ال يَ مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  بُّ حِ ، أُ مْ عَ : ن َ ابُ وَ جَ الْ 

 ى الله عليه وسلم؟لَّ صَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  بُّ حِ ال تُ أَ  -
 ا[نَ هُ  يُ فْ الن َّ  وزُ جُ ى الله عليه وسلم. ]ال يَ لَّ الله صَ  ولَ سُ رَ  بُّ حِ ى، أُ لَ : ب َ ابُ وَ جَ الْ 

 ؟ور  نُ  مُ لْ عِ الْ  لْ هَ  -
 ا[نَ هُ  يُّ فْ الن َّ  حُّ صِ ]ال يَ  ور  نُ  مُ لْ عِ الْ  مْ عَ : ن َ وابُ جَ الْ 

 ا؟ورً نُ  مُ لْ عِ الْ  سَ يْ لَ أَ  -
 ا[نَ هُ  يُ فْ الن َّ  حُّ صِ . ]ال يَ ور  نُ  مُ لْ عِ ى الْ لَ : ب َ ابُ وَ جَ الْ 

 الله؟ رِ يْ غَ لِ  دْ جُ سْ تَ  مْ لَ أَ  -
 ا[نَ هُ  اتُ بَ اإلث ْ  حُّ صِ . ]ال يَ اللهِ  رِ يْ غَ لِ  دْ جُ سْ أَ  مْ لَ  مْ عَ : ن َ ابُ وَ جَ الْ 
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 رابعا : تدريبات:
 ة:يَ اآلتِّ  ةِّ لَ ئِّ السْ  نْ عَ  يِّ فْ الن   ى بِّ رَ خْ أُ  ةً ر  ومَ  اتِّ بَ اإلث ْ بِّ  ةً ر  مَ  بْ جِّ أَ  -1

 ابُ وَ جَ الْ  يفْ ات ، ن َ بَ ث ْ إِ  الُ ؤَ السُّ 
 .............................. ات  بَ ث ْ إِ  ؟كَ تُ سَ رَ دْ مَ  هِ ذِ هَ أَ 

 .............................. ي  فْ ن َ 
 .............................. إثبات ؟البِ الطُّ  تِ يْ في ب َ  نُ كُ سْ ل تَ ه

 .............................. نفي
 .............................. إثبات ؟ة  ارَ يَّ سَ  كَ دَ نْ عِ أَ 

 .............................. نفي
 .............................. إثبات ؟ةِ سَ رَ دْ مَ ى الْ لَ إِ  وكَ بُ أَ  رَ ضَ حَ  لْ هَ 

 .............................. نفي
 .............................. إثبات ؟يد  عِ بَ  كَ تُ ي ْ ب َ أَ 

 .............................. نفي
 .............................. إثبات ؟ود  قُ ن ُ  كَ عَ مَ أَ 

 .............................. نفي
 .............................. إثبات انُ عَ وْ جَ  نتَ أَ  لْ هَ 

 .............................. نفي
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ْب َمر ًة بِّاإلثْ َباتِّ وَمر ًة ُأْخَرى بِّالن  ْفيِّ َعْن الْسئَِّلةِّ اآلتَِّية: -2  َأجِّ
 الجواب إثبات ، نفي السؤال

 .............................. ات  بَ ث ْ إِ  ؟الً يْ لَ  لُ مَ عْ ال ت َ أَ 
 .............................. ي  فْ ن َ 

 .............................. إثبات ا؟يرً بِ كَ   كَ تُ ي ْ ب َ  سَ يْ لَ أَ 
 .............................. نفي

 .............................. إثبات ؟ة  ارَ يَّ سَ  كَ دَ نْ ا عِ مَ أَ 
 .............................. نفي

 .............................. إثبات ؟ةَ ورَ السُّ  ظْ فَ حْ تَ  مْ لَ أَ 
 .............................. نفي

 .............................. إثبات ؟مَ وْ ي َ الْ  بَ عَ لْ ت َ  نْ لَ أَ 
 .............................. نفي

 .............................. إثبات ؟ود  قُ ن ُ  كَ عَ مَ  سَ يْ لَ أَ 
 .............................. نفي

 .............................. إثبات ؟اءِ دَ غَ الْ  امَ عَ طَ  لْ كُ أْ تَ  مْ لَ أَ 
 .............................. نفي

 
 

  



79 

 

 :والعشرون لرابعاالدرس 
 ىل  صَ مُ في الْ 

 
 

 اْلُجْمَعة. اْليَ ْوم يَ ْومُ  ،َهيَّا ياَرْوَضُة ، َهيَّا نَ ْقَرأُ ُسورََة اْلَكْهفِ َسْلَمي : َهيَّا يا َعاِئَشُة ، 

 .8َعاِئَشُة : نَ َعْم َهيَّا َحتَّى َتُكوَن لََنا نُورًا إَلى اْلُجْمَعِة اْلَقاِدَمةِ 

 َرْوَضُة : أنا َبَدْأُت َأْحَفُظ ُسورََة اْلَكْهِف ، وَحَفْظُت َعْشَر آيَاٍت.

َنِة اْلَمِسيِخ الدَّجَّاِل.سلمى : اآل  ياُت اْلَعْشُر اُلوَلى ِمْن ُسورَِة اْلَكْهِف تَ ْعِصُم ِمْن ِفت ْ

 .9عائشة : َصِحيح ، َأْخبَ رَنَا ِبَذِلَك َرُسوُل الله َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلَّم

 سلمى : وأنا أَْيًضا َسأَْبَدأُ في ِحْفِظ ُسورَِة اْلَكْهِف. وأنِت يا َعاِئَشُة؟

                                                 
 ( 6471 : صحيح الجامع ،اللباني) "في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين من قرأ سورة الكهف "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  8
اِل" قال رسول الله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َحِفَظ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أَوَِّل ُسوَرِة اْلَكْهف ُعِصمَ  9  1342صحيح مسلم، رقم  ِمْن الدَّجَّ
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 ، واْلَحْمُد لله.ا َمًعا في َعَمِل اْلَخي ْرَاتِ عائشة : نَ َعْم ، َنْحُن َدائِمً 

 روضة : أُرِيُد َأوَّال َتْسِميَع َما َحْفْظُت.

 ِتالَوِة اْلُقْرآِن؟ سلمى : قَ ْبَل التِ الَوِة، َهْل تَ َتذَكَّراِن آَدابَ 

 ْرتِيُل، وَتْحِسيُن الصَّْوِت بِالتِ الَوِة.روضة : ِمْن آَداِب ِتالَوِة اْلُقْرآِن اْلُوُضوُء، والت َّ 

 عائشة : وِمْن َأَهمِ  آَداِب التِ الَوِة اْلُخُشوُع، وَتَدب ُُّر اآليَاِت.

َة  سلمى : َهيَّا ياَرْوَضُة اِقْ رَِئي َعْشَر آيَاٍت، ثُمَّ تَ ْقَرأُ َعاِئَشُة َعْشًرا، ثُمَّ أنا َعْشًرا َحتَّى نَ ْقَرأَ السُّورَ 

 ا.ُكلَّهَ 

 

 ة:شَ اقَ نَ مُ : الأوال 
 ؟يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  ةِ الوَ تِ  ما آدابُ  -1
 ال؟جَّ الدَّ  ةِ تنَ فِ  نْ مِ  مُ صِ عْ تي ت َ الَّ  ما اآلياتُ  -2

 ؟فِ هْ كَ الْ  ةِ ورَ في سُ  ةً آيَ  مْ كَ  -3
 الله صلى الله عليه وسلم؟ ولُ سُ ها رَ رَ تي ذكَ الَّ  فِ هْ كَ الْ  ةِ ورَ سُ  لُ ائِ ضَ ما فَ  -4

 ؟يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  ظُ فَ حْ ماذا تَ  -5
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 ك:اتِّ ومَ لُ عْ مَ  رْ بِّ تَ خْ : اِّ نياثا

 [124 – 114 -122 – 112]        ؟يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ في الْ  ةً ورَ سُ  مْ كَ  -1

 ، هي:رِ بْ قَ الْ  ابَ ذَ عَ  كَ نْ عَ  عُ نَ مْ تَ  مٍ وْ ي َ  لَّ كُ   هاأُ رَ قَ ت َ لو  سورة -2

 الواقعة[ –الرحمن  –يوسف  –]الكهف 

 ، ما هي؟ةً دَ احِ وَ  ورةً إال سُ  ةِ لَ مَ سْ بَ الْ بِ  أُ دَ بْ ت َ  القرآنِ  رِ وَ سُ  لُّ كُ  -3

 يونس[ –التوبة  –النفال  –]المائدة 

 طه[ –اإلسراء  –النمل  –]النحل هي:  نِ يْ ت َ رَّ مَ  ةُ لَ مَ سْ بَ ا الْ يهَ فِ  تْ رَ كِ ذُ  سورة -4

 [12 – 8 – 5 – 4]  ؟يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ في الْ  دٍ مَّ حَ مُ  مُ اسْ  رَ كِ ذُ  ةً رَّ كم مَ  -5

 [17 – 15 - 11 – 7]            ؟ريمِ كَ الْ  آنِ رْ قُ الْ في  ةً دَ جْ كم سَ  -6

 الحج[ –النمل  –الرعد  –]العراف      ؟انِ تَ دَ جْ يها سَ تي فِ الَّ  ةُ ورَ ما السُّ  -7

 اإلخالص[ –يس  –البقرة  –؟     ] الفاتحة آنِ رْ قُ في الْ  ةٍ ورَ سُ  مُ ظَ عْ ما أَ  -8

 ............................ ةُ آيَ  هيَ  يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ في الْ  ةٍ آيَ  مُ ظَ عْ أَ  -9

 ....................................... ":  يَ هِ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  تْ لَ زَ ن َ  اتٍ آيَ  لُ وَّ أَ  -11

......................................................................" 
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 :ونَ رُ شْ عِ والْ  سُ امِ خَ الْ  سُ رْ الدَّ 

 في اْلَمْلَعبِّ 

 َهيَّا نَ ْلَعُب ُكَرَة التَّْكُرو. :فَان ، يا َعِلي  ، يا َسْعدُ ُسَحْيِمي : يا ِعرْ 

 ِعْرفَان : نَ َعْم أنا قَاِدم  ، َهيَّا يا َعِليُّ ، َهيَّا يا َسْعُد.

 َعِليٌّ : أنا ال َأْسَتِطيُع اللَِّعَب ، أنا َمرِيض  ، ِعْنِدي ُحمَّى وزَُكام .

 ه، َأْسَأُل اللَه اْلَعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن َيْشِفَيَك.َسْعد  : ال بَْأَس َطُهور  إْن َشاَء الل

ًرا ، أنا َسَأْجِلُس ُأَشاِهدُُكْم فَ َقْط.  علي : ُشْكًرا َلَك ، َجزَاُكْم اللُه َخي ْ

 ِعْرفَان : َهيَّا بَِنا يا َسْعُد نَ ْلَعُب َمَع ُسَحْيِمي.

 سحيمي: أََلْن يَ ْلَعَب َعِليٌّ َمَعَنا؟

.  عرفان : نَ َعْم َلْن يَ ْلَعَب ، لنَُّه َمرِيض 

 َسْعد : َهيَّا َنْحُن الثَّالثَُة َفرِيُق َتْكُرو ُمْمَتاز .

 ُسَحْيِمي : َصِحيح ، ياِعْرفَاُن أنَت َعَلى اْلَيِميِن، وأنا َعَلى اْلَيَساِر، وَسْعُد في اْلَوَسِط.

 لالِعِب الثَّاِلِث في َفرِيِق اْلَخْصِم فَِإنَُّه َضِعيف  في  ِعْرفَان : ياَسْعُد اْضِرْب اْلُكَرَة َنْحَو ا

 اْسِتْقَباِل اْلُكَرِة.

 ف.دَ ، هَ َهاااااااا َهَدف ،، طَااااق، َهيَّا، اآلنَ ُكَرَة َعالًِيا َنْحَو َقَدِميَسْعُد : ِاْرَفْع الْ 
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 ة:ي  وِّ اليُ مَ الْ  ةِّ غَ ل  لِّ  ةَ يَ اآلتِّ  اتِّ يرَ بِّ عْ الت    مْ جِّ رْ أوال: ت َ 
 ةمَ جَ رْ ت َ  ةيَّ بِ رَ عَ  ة  غَ لُ   ةمَ جَ رْ ت َ  ةيَّ بِ رَ عَ  ة  غْ لُ 
 .......................... يض  رِ أنا مَ  .......................... ا يَّ هَ 
 .......................... ىمَّ ي حُ دِ نْ عِ  .......................... يعِ ا مَ يَّ هَ 
 .......................... امكَ ي ُز دِ نْ عِ  .......................... انَ عَ ا مَ يَّ هَ 
 .......................... ينمِ يَ  .......................... انَ ا بِ يَّ هَ 
 .......................... ارسَ يَ  .......................... بعَ لْ ا ن َ يَّ هَ 
 .......................... طسَ وَ  .......................... يعطِ تَ سْ ال أَ 
 

 ثانيا: مناقشة:
 ؟انُ فَ رْ وعِ  دُ عْ ي وسَ مِ يْ حَ سُ  بُ عَ لْ ماذا ي َ  -1
 اذا؟مَ ، لِ  بَ عِ اللَّ  يعُ طِ تَ سْ ال يَ  يٌّ لِ عَ  -2

 و؟رُ كْ التَّ  ةِ رَ كُ   يقُ رِ ا فَ بً العِ  مْ كَ  -3

 و؟رُ كْ التَّ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ ت َ أَ  -4

 ؟اهَ سُ ارِ مَ التي تُ  ةُ اضَ يَ ما الر ِ  -5
 

 :بٍ اسِ نَ مُ  ابٍ وَ جَ ي بِ لِ ا يَ مَّ عَ  بْ جِ ثالثا: أَ 
 ؟مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ ت َ أَ  -1
 ؟مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ أال ت َ  -2
 ؟ةِ لَ اوِ الطَّ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ ت َ أَ  -3
 ؟ةِ يشَ الر ِ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ ا ت َ مَ أَ  -4
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 و؟رُ كْ ا في التَّ رً اهِ مَ  تَ سْ لَ أَ  -5

 ؟مَ وْ ي َ الْ  بَ عَ لْ ت َ  نْ لَ أَ  -6
 ؟مِ وْ ي َ الْ  اءَ سَ مَ  بِ عَ لْ مَ إلى الْ  بَ هَ ذْ تَ  نْ لَ أَ  -7
 ؟ةِ لَّ السَّ  ةَ رَ كُ   بُّ حِ تُ أَ  -8
 ؟مِ دَ قَ الْ  ةِ رَ كُ   ينَ وانِ قَ  فُ رِ عْ ت َ  لْ هَ  -9
 ى؟مَ رْ مَ  سُ ارِ حَ  تَ نْ أَ  لْ هَ  -11

  



85 

 

 فهرس الجزء الثاني
 الصفحة الموضوع
 3 الجزء الثاني مقدمة

 تدريبات تمهيدية لتَ ْنِشيِط الذَّاِكرَة
 التدريب الول
 التدريب الثاني
 التدريب الثالث

5 
7 
7 
9 

 12 الدرس الول: َأْخطَاء  َشائَِعة  
 14 الدرس الثاني: تَ َعاُرف

 15 الدرس الثالث: أََدَواُت االْسِتْفَهام
 18 الدرس الرابع: تَ ْعِبيَرات  َكِثيَرُة االْسِتْعَمال

 21 الدرس الخامس: َمْدَرَسِتي بَ ْيِتي
 24 رأْ فَ والْ  طُّ الدرس السادس: القِ 
 28 سلممُ سلم على الْ مُ لْ ا قُّ الدرس السابع: حَ 
 31 )ال ( الشمسية و)ال ( القمرية الدرس الثامن:

 33 الدَّْرُس التاسع: ماليزيا
 38 الدرس العاشر: الطالب المجتهد والطالب الكسالن

 41 [ َمَع اْلُمَؤنَِّث َواْلُمذَكَّرِ  11إلى  1الدرس الحادي عشر: اَلْعَداَد ِمْن ] 
 44 : الرياضةالدَّْرُس الثاني عشر

 47 الدرس الثالث عشر: ِمن َأْخَطِر اْلَحيَ َوانَاتِ 
 51 الدرس الرابع عشر: أسماء اإلشارة
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 52 الدرس الخامس عشر: اإلسالم
 55 كيف تكون ماهرا في اللغة العربية؟الدرس السادس عشر:  

 57 الدرس السابع عشر: الفعل الماضي بين المذكر والمؤنث
 61 : أدب االختالط في المدرسةالدرس الثامن عشر

 62 الدرس التاسع عشر: المر بين المذكر والمؤنث
 65 الدرس العشرون: زيارة المريض

 68 الدرس الحادي والعشرون: الفعل المضارع بين المذكر والمؤنث
 72 الدرس الثاني والعشرون: القلب واللسان

 74 أَ [ َحاَلي اإلثْ َباِت والن َّْفيالدرس الثالث والعشرون: السَُّؤاُل ب  ] َهْل ، 
 79 الدرس الرابع والعشرون: في المصلى

 82 الدرس الخامس والعشرون: في الملعب
 85 الفهرس

 
 


